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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel vítá návrh směrnice předložený Komisí o uplatňování práv pacientů 
v přeshraniční zdravotní péči, neboť jeho cílem je větší transparentnost a větší právní jistota 
pacientů. Ze vzrůstající kvality služeb ve zdravotnických zařízeních a z lepší informovanosti 
pacientů lze vyvozovat, že se mobilita pacientů bude zvyšovat. Přínos pro politiky v oblasti 
zdravotnictví, který plyne z lépe propojených zdravotnických zařízení, je nutno aktivně 
zvyšovat. Zároveň je však nutné zajistit, aby v důsledku návrhu směrnice nedošlo 
k jednostrannému finančnímu zatížení členských států a aby neutrpěla vnitrostátní zdravotní 
péče, popř. nabídka vnitrostátních zdravotnických služeb, pokud se nadměrně zvýší poptávka 
pacientů po poskytování zdravotnických služeb.

Zdravotnické služby byly vzhledem k svému mimořádnému významu vyjmuty z oblasti 
působnosti směrnice o službách a měly by být upraveny v samostatných evropských právních 
předpisech. V květnu 2008 proto Evropský parlament ve zprávě z vlastního podnětu vyzval 
Komisi, aby předložila nový evropský regulační rámec pro přeshraniční zdravotní péči. 
Komise v červenci 2008 zveřejnila v rámci sociálního balíčku návrh nyní projednávané 
směrnice, která má zejména kodifikovat judikaturu Soudního dvora EU týkající se 
přeshraniční zdravotní péče.

Navrhovatel podporuje návrh Komise, aby byla pomocí sekundárních právních předpisů 
usnadněna přeshraniční mobilita pacientů a vyjasněna jejich práva. Mělo by být přinejmenším 
možné plně využívat všechny synergie v oblasti zdravotnictví. Za tímto účelem je nutné 
přijmout hospodářská, pojistná a organizační opatření, která se budou zabývat např. 
lůžkovými a finančními kapacitami členských států. Aby v důsledku přílivu pacientů z jiných 
zemí nevznikaly danému členskému státu kapacitní problémy při poskytování péče vlastním 
obyvatelům, je nutné pacientům umožnit přístup k evropským zařízením, přičemž se zohlední 
kapacity a finanční možnosti každého členského státu. 

Podle článku 35 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 152 odst. 1 Smlouvy o ES jsou 
členské státy povinny zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví. V současné době je nabídka 
zdravotnických služeb v jednotlivých členských státech velmi různá. Tato různorodost se má 
dále rozvíjet, i nadále však má být zachována velmi vysoká kvalita služeb. Zdraví musí být 
jakožto zásadní hodnota podpořeno politikou v duchu Smlouvy, zajištěním kvalitních služeb 
a pravidly veřejného ochránce práv. Umožnění přeshraniční zdravotní péče však nesmí být 
podnětem k tomu, aby jednotlivé členské státy upustily od budování vlastních zdravotnických 
zařízení nebo aby podporovaly léčbu v zahraničí.

Navrhovatel stanoviska souhlasí s tím, aby bylo členským státům umožněno požadovat 
získání předchozího souhlasu s úhradou nákladů v případě vážného ohrožení finanční 
rovnováhy systému zdravotní péče a/nebo v případě ohrožení poskytování nemocničních 
služeb. V této souvislosti je nutno zdůraznit také to, že členské státy musí mít možnost 
vyúčtovat systémům, jejichž členům byla služba poskytnuta, plné náklady za provedené 
služby. Ošetření v nemocničních zařízeních se v některých státech financují částečně 
z příspěvků sociálního pojištění a částečně z daní. Pokud by zahraničním pacientům bylo 
účtováno pouze vyrovnání podle sociálního pojištění, byly by neoprávněně finančně 
zvýhodněny ty členské státy, jejichž nedostatečné kapacity mohou vést pacienty k tomu, aby 
hledali léčbu v jiném členském státě, protože by tyto služby byly placeny daňovými 
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poplatníky státu, v němž by byl tento pacient ošetřen. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor 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 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Pokud jsou splněny podmínky pro 
použití článku 95 Smlouvy jako právního 
základu, zákonodárné orgány Společenství 
se opírají o tento právní základ, i v těch 
případech, kdy je určujícím faktorem při 
rozhodování ochrana veřejného zdraví; 
v tomto ohledu ustanovení čl. 95 odst. 3 
Smlouvy výslovně požaduje, aby při 
dosahování harmonizace byla zaručena 
vysoká úroveň ochrany lidského zdraví 
a přitom bylo přihlédnuto zejména 
k novému vývoji založenému na 
vědeckých poznatcích.

(2) Pokud jsou splněny podmínky pro 
použití článku 95 Smlouvy jako právního 
základu, zákonodárné orgány Společenství 
se opírají o tento právní základ i v těch 
případech, kdy je určujícím faktorem při 
rozhodování ochrana veřejného zdraví; 
v tomto ohledu ustanovení čl. 95 odst. 3 
Smlouvy výslovně požaduje, aby byla 
zaručena vysoká úroveň ochrany lidského 
zdraví a přitom bylo přihlédnuto zejména 
k novému vývoji založenému na 
vědeckých poznatcích.

Odůvodnění

Cílem této směrnice je objasnit práva pacientů a nikoliv harmonizovat zdravotnické systémy. 
Tato oblast je výhradně v pravomoci členských států.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Zdravotnické systémy Společenství 
jsou základním prvkem vysoké úrovně 
sociální ochrany v Evropě a přínosem pro 
sociální soudržnost a sociální spravedlnost, 
jakož i pro udržitelný rozvoj. Tvoří rovněž 

(4) Zdravotnické systémy Společenství 
jsou základním prvkem vysoké úrovně 
sociální ochrany v Evropě a přínosem pro 
sociální soudržnost a sociální spravedlnost, 
jakož i pro udržitelný rozvoj. Tvoří rovněž 
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součást širšího rámce služeb obecného 
zájmu.

součást širšího rámce služeb obecného 
zájmu. Na základě svých přednostních 
cílů, jimiž je zajištění bezpečnosti pacienta 
a ochrana veřejného zdraví, mají mezi 
službami obecného zájmu zvláštní 
postavení.

Odůvodnění

I když projednávaná směrnice vytváří zvláštní soubor předpisů pro zdravotnické služby, které 
byly vyňaty ze směrnice o službách, je téma zdravotnictví zpracováno podobným způsobem, 
jak bylo plánováno v rámci směrnice o službách. Je nutné vyjasnit, že zdravotnickým službám 
je v porovnání s ostatními službami připisován mimořádný význam.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Výzkumy naznačují, že asi v 10 % 
případů je způsobena újma v důsledku 
zdravotní péče. Proto je nutné zajistit jasné 
společné závazky pro postup v případech, 
kdy byla způsobena újma v důsledku 
zdravotní péče, aby se zabránilo nedostatku 
důvěry v uvedené mechanismy, který by 
tvořil překážku využívání přeshraniční 
zdravotní péče. Krytím újmy a náhradou ze 
systémů země, v níž byla léčba poskytnuta, 
by neměla být dotčena možnost pro 
členské státy rozšířit krytí ze svých 
vnitrostátních systémů na pacienty z jejich 
země, kteří vyhledávají zdravotní péči 
v zahraničí, pokud je to pro ně vhodnější, 
zejména v případě pacientů, pro něž je 
využití zdravotní péče v jiném členském 
státě nezbytné.

(15) Výzkumy naznačují, že asi v 10 % 
případů je fyzická újma způsobena 
v důsledku zdravotní péče. Proto je nutné 
zajistit jasné společné závazky pro postup 
v případech, kdy byla způsobena újma 
v důsledku zdravotní péče, aby se zabránilo 
nedostatku důvěry v uvedené mechanismy, 
který by tvořil překážku využívání 
přeshraniční zdravotní péče. Krytím újmy 
a náhradou ze systémů země, v níž byla 
léčba poskytnuta, by neměla být dotčena 
možnost pro členské státy rozšířit krytí ze 
svých vnitrostátních systémů na pacienty 
z jejich země, kteří vyhledávají zdravotní 
péči v zahraničí, pokud je to pro ně 
vhodnější, zejména v případě pacientů, pro 
něž je využití zdravotní péče v jiném 
členském státě nezbytné.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Pacient by v žádném případě neměl 
mít ze zdravotní péče poskytnuté v jiném 
členském státě finanční zisk, a proto by 
převzetí nákladů mělo být omezeno pouze 
na skutečné náklady na využitou péči.

(24) Pacient by v žádném případě neměl 
mít ze zdravotní péče poskytnuté v jiném 
členském státě finanční zisk, a proto by 
převzetí nákladů mělo být omezeno pouze 
na skutečné náklady na využitou péči. 
Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
rovněž uhradí další související náklady, 
jako je např. terapeutická péče.

Odůvodnění

I když projednávaná směrnice vytváří zvláštní soubor předpisů pro zdravotnické služby, které 
byly vyňaty ze směrnice o službách, je téma zdravotnictví zpracováno podobným způsobem, 
jako bylo plánováno v rámci směrnice o službách. Je nutné vyjasnit, že zdravotnickým 
službám je v porovnání s ostatními službami připisován mimořádný význam.

Pozměňovací návrh 5

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 přeshraniční 
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. 

Odůvodnění

Je zapotřebí doplnit výraz „přeshraniční“, neboť jinak by toto ustanovení nebylo slučitelné 
s článkem 152 Smlouvy o ES (doplňková činnost Společenství).

Pozměňovací návrh 6
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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 (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 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 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 
2002 o životním pojištění1:
1 Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1.

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) první směrnice Rady 73/239/EHS ze 
dne 24. července 1973 o koordinaci 
právních a správních předpisů týkajících 
se přístupu k činnosti v přímém pojištění 
jiném než životním a jejího výkonu1;
1 Úř. věst. L 228, 16. 08. 1973, s. 3.
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Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 
18. června 1992 o koordinaci právních 
a správních předpisů týkajících se 
přímého pojištění jiného než životního 
(třetí směrnice o neživotním pojištění)1.
1 Úř. věst. L 228, 11. 08. 1992, s. 1.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Do data, než vstoupí v platnost nařízení 
(ES) č. 883/2004, a 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. 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.

Odůvodnění

Věta, která se má vypustit, zavádí možnost volby („opt-in“) mezi nařízením č. 1408/71/ES 
a touto směrnicí. Důsledky a administrativní účelnost této možnosti však nejsou jasné a ani 
není žádoucí oslabovat účinnost nařízení č. 1408.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po vstupu nařízení (ES) č. 883/2004 
v platnost:
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) č. 883/2004, použijí se ustanovení 
uvedeného nařízení a nepoužijí se 
ustanovení článků 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice. Naopak pokud pojištěná osoba 
vyhledá 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 (ES) č. 883/2004, povolení je 
vždy uděleno a dávky jsou poskytnuty na 
základě uvedeného nařízení. V uvedeném 
případě se nepoužijí články 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) osoba pojištěná v souladu s pojistnými 
podmínkami příslušných systémů 
soukromého zdravotního pojištění;
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V souladu s článkem 152 Smlouvy je 
členský stát, v němž je léčba poskytována, 
plně zodpovědný za organizaci systému 
zdravotnictví a za poskytnutou zdravotní 
péči.

Odůvodnění

O „příjemci“ se zde nehovoří, proto se zde odkazuje na Smlouvu o ES.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. V souladu s čl. 12 odst. 2 písm. da) 
orgány členského státu, v němž je léčba 
poskytována, odpovídají za průběžné 
kontroly na základě údajů získaných 
v tomto členském státě. Bude-li to podle 
výsledku kontroly vhodné, tyto orgány 
urychleně přijmou opatření s cílem zajistit 
veřejné zdraví a zachovat finanční 
rovnováhu systému sociálního 
zabezpečení.

Odůvodnění

Protože se údaje tak jako tak shromažďují, mělo by být možné získané informace 
bezprostředně poskytovat členským státům k plánování jejich vnitrostátních politik v oblasti 
zdravotnictví, což by jim umožnilo „jednat a nikoli jen reagovat“.

Pozměňovací návrh 15
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vzhledem k tomu, jak je velmi 
důležité, zejména z hlediska pacientů, 
zaručit kvalitu a bezpečnost přeshraniční 
péče, měly by organizace zapojené do 
práce na normách a pokynech uvedených 
v odstavcích 1 a 3 zahrnovat alespoň 
organizace pacientů, a to zejména 
organizace přeshraniční povahy.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. S výhradou ustanovení této směrnice, 
zejména článků 7, 8 a 9, členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, zajistí, aby 
pojištěným osobám, které cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče nebo které vyhledávají zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě, 
nebylo bráněno ve využívání zdravotní 
péče poskytované v jiném členském státě. 
Příslušná instituce členského státu, 
v němž je pacient pojištěn, poskytne 
pojištěné osobě náhradu skutečných
nákladů léčby. Je-li k dispozici několik 
metod pro léčení určité nemoci či zranění, 
má pacient právo na úhradu všech 
léčebných metod, které byly dostatečně 
vyzkoušeny a otestovány mezinárodní 
lékařskou vědou, a to i v případě, že 
nejsou dostupné v členském státě, v němž 
je pacient pojištěn. 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.
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Odůvodnění

Cílem je vyjasnit, že náklady by neměl hradit členský stát, nýbrž příslušná/příslušné instituce 
sociálního zabezpečení. Dále je třeba jasně stanovit, že uhrazeny mají být nejen náklady 
vzniklé zákonnému systému sociálního zabezpečení, ale také náklady vzniklé systémům 
zdravotní péče financovaným ze státních prostředků.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Náklady na zdravotní péči poskytnutou 
v jiném členském státě hradí členský stát, 
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 příslušná 
instituce členského státu, 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.

Odůvodnění

Cílem je vyjasnit, že náklady by neměl hradit členský stát, nýbrž příslušná/příslušné instituce 
sociálního zabezpečení.

Pozměňovací návrh 18

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 

4. Členské státy zřídí mechanismus pro 
výpočet nákladů, které mají být uhrazeny 
pojištěné osobě příslušným zákonným 
systémem zdravotního pojištění 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 
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byla poskytnuta na území členského státu, 
v němž je pacient pojištěn.

stejná nebo podobná zdravotní péče byla 
poskytnuta na území členského státu, 
v němž je pacient pojištěn.

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že uhrazeny mají být nejen náklady vzniklé zákonnému systému sociálního 
zabezpečení, ale také náklady vzniklé státem financovaným nebo smíšeným systémům 
zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 19

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.

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. Komise při 
sestavování tohoto seznamu přihlédne 
ke zvláštnímu postavení evropských 
referenčních sítí uvedených v článku 15. 

Pozměňovací návrh 20

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 omezí se na 
to, co je nezbytné a přiměřené k tomu, aby 
se zamezilo tomuto dopadu, a nesmí 
představovat prostředek svévolné 
diskriminace.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Odmítnutí nemocniční a specializované 

péče
8a. Členský stát, v němž je léčba 
poskytována, může jednotlivým 
poskytovatelům zdravotní péče přiznat 
právo na odmítnutí nemocniční nebo 
specializované péče pacientům z jiného 
členského státu, pokud by tato péče byla 
na úkor jiných pacientů s podobnými 
zdravotními problémy, například 
v důsledku prodloužení čekací doby na 
léčbu.

Odůvodnění

Vložena poslední věta z bodu odůvodnění 12. Tato důležitá věta v textu směrnice chybí, 
a proto je v zájmu právní jistoty a větší srozumitelnosti vhodné, aby byla vložena na toto 
místo. Cíl umožnit pacientům zdravotní péči co nejblíže jejich domova nebo zaměstnání by 
neměl být mařen neomezeným přístupem pacientů z jiných členských států.

Pozměňovací návrh 22

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 
náležitostmi uvedenými v čl. 6 odst. 3, 
byly založeny na objektivních 
nediskriminačních kritériích, která byla 
zveřejněna předem a která jsou nezbytná 

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 náležitostmi uvedenými v čl. 6 odst. 3, 
byly založeny na objektivních 
nediskriminačních kritériích, která byla 
zveřejněna předem a která jsou nezbytná 
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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.

a přiměřená vzhledem k cíli, kterého má 
být dosaženo. Do doby, než vstoupí 
v platnost nařízení (ES) č. 883/2004, bude 
pojištěné osobě uděleno povolení podle 
nařízení o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení uvedených v čl. 3 odst. 1 
písm. f) této směrnice v souladu 
s ustanoveními v čl. 22 odst. 1 písm. c) 
a v čl. 22 odst. 2 nařízení č. 1408/71. Od 
vstupu nařízení (ES) č. 883/2004 
v platnost bude pojištěné osobě uděleno 
povolení podle nařízení o koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení 
uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. f) této 
směrnice a v souladu s článkem 20 
nařízení (ES) č. 883/2004.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10. Členský stát, v němž je pacient 
pojištěn, zajistí, aby fungovaly 
mechanismy pro poskytování informací na 
vyžádání pacientům o využívání zdravotní 
péče v jiném členském státě a o platných 
podmínkách, které se vztahují mimo jiné 
na případy újmy, která byla způsobena 
v důsledku využití zdravotní péče v jiném 
členském státě. V případě informací 
o přeshraniční péči se jasně rozlišuje mezi 
právy, která pro pacienty vyplývají z této 
směrnice, a právy vyplývajícími z nařízení 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení uvedených v čl. 3 odst. 1 
písm. f). 

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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 25

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) registruje všechny činnosti v členském 
státě, v němž je léčba poskytována, podle 
článků 6, 7, 8, 9 a 15 a ohlásí je 
příslušným orgánům tohoto členského 
státu, přičemž poskytovatelé zdravotní 
péče předávají nezbytné informace, 
jakmile je obdrží;

Odůvodnění

Cílem je zajistit pokud možno hladký průběh.

Pozměňovací návrh 26

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 uzavřou o tom 
dohody.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zjednoduší spolupráci 
v oblasti přeshraničního poskytování 

2. Členské státy zjednoduší spolupráci 
v oblasti přeshraničního poskytování 
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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.

zdravotnických služeb na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni, jakož 
i prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií a dočasného 
poskytování přeshraniční zdravotní péče 
nebo poskytování přeshraniční zdravotní 
péče ad hoc a uzavřou o tom dohody.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 a
Pohraniční regiony

S cílem v budoucnu vypracovat co 
nejúčinnější politiku v oblasti zdravotní 
péče Komise určí některé pohraniční 
regiony za zkušební oblasti, kde bude 
možno řádně testovat, analyzovat 
a hodnotit inovační iniciativy týkající se 
přeshraniční zdravotní péče. 

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise odpovídá za shromažďování 
informací potřebných ke zmapování 
přeshraničního pohybu pacientů 
a zdravotnických pracovníků, aby mohla 
pohotově řešit jakékoli negativní 
dopady a více podpořit dopady pozitivní. 
Komise tyto informace zahrne do zprávy 
uvedené v odstavci 1.
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