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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Poskytování zdravotní péče bylo vyloučeno z působnosti směrnice o službách, neboť se jedná 
o služby obecného zájmu, které by měly být upraveny zvláštními předpisy zaručujícími 
bezpodmínečné dodržování zásad rovného přístupu, všeobecnosti, kvality, bezpečnosti
a solidarity.

Zdraví nelze považovat za běžný produkt na vnitřním trhu; služby zdravotní péče totiž 
značnou měrou přispívají k hospodářské, sociální a teritoriální soudržnosti Evropské unie.

Proto je třeba dbát o to, aby se směrnice o právech pacientů v přeshraniční péči nestala 
nástrojem podpory „zdravotní turistiky“, která by vedla k faktické nerovnosti v přístupu ke 
zdravotní péči. Vznikl by tak dvojrychlostní zdravotní systém, z něhož by měli prospěch 
pouze nejbohatší pacienti a ti, kteří budou mít lepší přístup k informacím.

Evropská unie může k mobilitě pacientů přispět podstatným způsobem v souladu se 
Smlouvami, které zaručují základní svobodu pohybu, a při dodržení zásady subsidiarity, která 
každému členskému státu přiznává právo organizovat, řídit a financovat své systémy 
zdravotní péče a sociálního zabezpečení. Zdravotnické systémy členských států jsou velmi 
složité, navzájem odlišné a mají mnoho specifických rysů, a proto je nutné, aby mezi státy 
probíhala optimální spolupráce v oblasti výzkumu a lékařských a administrativních údajů. 
Proto je také třeba se důkladně zamyslet nad tím, jak tato specifika uvést ve vzájemný soulad 
v zájmu právní jistoty pro pacienty, zdravotnické pracovníky i poskytovatele péče.

Návrh Komise ovšem řeší tuto rovnici jen z malé části – spokojuje se totiž jen s kodifikací 
rozhodnutí Soudního dvora. Jenže tyto rozsudky byly vyneseny právě proto, že zde 
prokazatelně existuje právní mezera.

Text je zcela nedostatečný a právní nejistotu ve skutečnosti neodstraňuje, ale naopak ještě 
zvyšuje – to platí pro základní definice (nemocniční a mimonemocniční péče, poskytování 
péče, přiměřená lhůta, újma...), upřesnění, kdy se použije tato směrnice a kdy stávající 
předpisy (1408/71 a 883/2004), i kontinuitu péče a o odpovědnost v případě případných 
pooperačních komplikací či o vzájemné uznávání předpisů.

Má-li být zaručeno, že výdaje na zdravotní péči budou uhrazeny a že mezi pacienty nebude 
vznikat nerovnost, je třeba vyjasnit pravidla pro stanovování sazeb a pro úhrady a jasně 
stanovit podmínky, na jejichž základě členské státy udělují předchozí souhlas.

Předchozí povolení nemá být brzdou mobility, ale je třeba je vnímat jako příležitost pro 
pacienty, aby se jim dostalo více informací a lepších instrukcí, jak nejúčinněji postupovat při 
vyhledávání vhodné zdravotní péče, a to v souladu se zásadou nediskriminace.

Kromě toho zaručuje, že budou zachovány podstatné funkce veřejné zdravotní péče, tj. 
sociální a teritoriální soudržnost, a nedojde k narušení finanční rovnováhy veřejných systémů 
sociálního zabezpečení, které jsou garantem skutečně solidární politiky v oblasti 
zdravotnictví.

Předchozí prohlášení u úkonů, které schválení nepodléhají, umožňuje ověřit, zda pacient 
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obdržel před svým odjezdem všechny nezbytné informace.

Vzhledem k tomu, že dochází ke stárnutí obyvatelstva, a není tedy snadné rozlišovat mezi 
zdravotní a sociální oblastí, je důležité stanovit koncept dlouhodobé péče, neboť tato otázka 
se dotýká řady členských států.

Je zcela nezbytné uvést v soulad vztahy mobility pacientů s otázkou zdravotnických 
pracovníků, neboť tyto dvě strany jsou velmi úzce spjaty, pokud jde o zaručení kvality 
a bezpečnosti péče, a současně je třeba dbát o to, aby z demografického hlediska nedošlo 
v některých členských státech k nerovnostem v oblasti zdravotnictví. Je ke škodě pacientům, 
že otázce postavení zdravotnických pracovníků, jejich vzdělávání a uznávání odborných 
kvalifikací nebyla věnována dostatečná pozornost, protože se směrnice o uznávání odborných 
kvalifikací z roku 2005 netýká zdravotnictví.

Zdraví obyvatelstva je klíčem k hospodářskému rozvoji. EU čelí v této oblasti mnoha 
výzvám. Je třeba umožnit občanům lépe se informovat a léčit, aniž by se zavdával podnět ke 
spotřebitelskému způsobu života či zdravotnímu turismu. K právům pacientů by se měla 
obracet větší pozornost a zajistit jim komplexnější podporu. Přitom je nezbytné zabránit 
větším sociálním a územním nerovnostem a zajistit pacientům i zdravotnickým pracovníkům 
určitou právní jistotu. Je důležité udržovat náš systém sociální ochrany a optimalizovat 
a sdílet pokroky vědy. Oblast zdravotnictví je zásadní pro evropský sociální model, v rámci 
něhož by měl občan cítit, že mu Evropa přináší řešení, a nikoli překážky.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Tato směrnice ctí základní práva 
a respektuje obecné zásady práva uznané 
zejména Listinou základních práv 
Evropské unie. Právo na přístup ke 
zdravotní péči a právo na obdržení lékařské 
péče za podmínek stanovených 
vnitrostátními právními předpisy 
a zvyklostmi jsou práva uznaná článkem 

(3) Tato směrnice ctí základní práva 
a respektuje obecné zásady práva uznané 
zejména Listinou základních práv 
Evropské unie. Právo na přístup ke 
zdravotní péči a právo na obdržení lékařské 
péče za podmínek stanovených 
vnitrostátními právními předpisy 
a zvyklostmi jsou práva uznaná článkem 
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35 Listiny základních práv Evropské Unie.
Tato směrnice musí být prováděna 
a uplatňována zejména s náležitým 
ohledem na právo na soukromý a rodinný 
život, ochranu osobních údajů, rovnost 
před zákonem, zákaz diskriminace, právo 
na účinnou právní ochranu a spravedlivý 
proces v souladu s obecnými zásadami 
práva stanovenými v článcích 7, 8, 20, 21, 
47 listiny.

35 Listiny základních práv Evropské Unie.
Tato směrnice musí být prováděna 
a uplatňována zejména s náležitým 
ohledem na právo na soukromý a rodinný 
život, ochranu osobních údajů, rovnost 
před zákonem, zákaz diskriminace,
základní etická rozhodnutí členských 
států a právo na účinnou právní ochranu 
a spravedlivý proces v souladu s obecnými 
zásadami práva stanovenými v článcích 7, 
8, 20, 21, 47 listiny.

Odůvodnění

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Tato směrnice uznává a neovlivňuje 
svobodu každého členského státu 
rozhodnout, jaký typ zdravotní péče 
považuje za vhodný. Žádné ustanovení 
této směrnice nesmí být vykládáno 
způsobem, který by narušoval základní 
etická rozhodnutí členských států, 
především pokud se týkají ochrany práva 
každého člověka na život.

Odůvodnění

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
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obligation to do counselling before testing).

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Podle judikatury Soudního dvora 
Evropské unie mají pacienti 
a poskytovatelé zdravotní péče právo se 
odebrat do kteréhokoliv členského státu za 
účelem poskytnutí zdravotní péče. Z 
tohoto důvodu je velmi důležité, aby 
přeshraniční pohyb pacientů 
a přeshraniční zdravotní péče čelily 
v rámci Evropské unie co nejméně 
překážkám.

Odůvodnění

Prioritou musí být vždy společné standardy vnitřního trhu. Přestože systémy zdravotní péče 
patří mezi kompetence členských států, je pohyb pacientů a pracovníků ve zdravotnictví 
přeshraniční, takže Evropská unie musí být v této oblasti aktivní. Zároveň nemůže být tento 
pohyb pacientů a pracovníků ve zdravotnictví omezován překážkami, aby bylo možné zajistit 
volný pohyb osob v Evropské unii.

Pozměňovací návrh 4

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 

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

organizaci zdravotnictví a poskytování 
zdravotní a lékařské péče a dávek 
sociálního zabezpečení zejména v případě 
nemoci.

Odůvodnění

Právní předpisy, jejichž cílem je zabývat se uplatněním práv pacientů na přeshraniční 
zdravotní péči, by měly jasně uznat výhody, které přeshraniční péče za určitých okolností 
přináší.  Týká se to především vzácných onemocnění, jejichž kvalitní léčba nemusí být 
v určitém členském státě k dispozici.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) Pro účely této směrnice se pod 
pojmem „přeshraniční zdravotní péče“
rozumí:

– využívání zdravotní péče v zahraničí (tj.: 
pacient se za účelem léčby přesune k 
poskytovateli zdravotní péče v jiném 
členském státě); to se označuje jako 
„mobilita pacientů“;

– pacient fyzicky navštíví poskytovatele
zdravotní péče v jiném členském státě, než 
v němž je pojištěn, aby mu tam byly 
poskytnuty zdravotní služby; to se 
označuje jako „mobilita pacientů“;

– přeshraniční poskytování zdravotní péče 
(tj.: dodání služby z území jednoho 
členského státu na území druhého); jedná 
se například o služby telemedicíny, 
diagnostiku a vydávání předpisů na dálku,
laboratorní služby;

– zdravotní služby se virtuálně nebo jinak  
přemístí přes hranice: pacient se fyzicky 
nepřemístí do jiného členského státu, 
přesto mu bude poskytnuta zdravotní péče 
z jiného členského státu, než ve kterém je 
pojištěn; jedná se například o služby
telechirurgie, lékařské konzultace,
vydávání předpisů a poskytování 
laboratorních služeb na dálku, což se 
označuje jako „telemedicína“; 

– trvalá přítomnost poskytovatele zdravotní 
péče (tj.: usazení poskytovatele zdravotní 
péče v jiném členském státě); a

– trvalá přítomnost poskytovatele zdravotní 
péče (tj. usazení poskytovatele zdravotní 
péče v jiném členském státě);

– dočasná přítomnost osob (tj. mobilita 
zdravotnických pracovníků, například 
dočasný přesun do členského státu pacienta 
za účelem poskytnutí služeb).

– dočasná přítomnost osob (tj. mobilita 
zdravotnických pracovníků, například 
dočasný přesun do členského státu pacienta 
za účelem poskytnutí služeb);

Adlib Express Watermark



PE 418.168v02-00 8/53 AD\773861CS.doc

CS

– nákup zdravotnického zboží v jiném 
členském státě, než ve kterém je pacient 
pojištěn, jako například zdravotnických 
prostředků a léků; k tomu není nutně 
zapotřebí, aby se pacient fyzicky přemístil 
do jiného členského státu, než ve kterém 
je pojištěn;

Odůvodnění

První část pozměňovacího návrhu by měla být lépe formulována. V druhé části se hovoří 
o nákupu zdravotnického zboží, které bylo mimo jiné předmětem rozsudku v případu Decker. 
Ve směrnici, jejímž účelem je kodifikovat rozsudky Kohll a Decker, musí být toto zboží 
zmíněno.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jak uznaly členské státy v Závěrech 
Rady o společných hodnotách a zásadách 
ve zdravotních systémech Evropské unie, 
existuje soubor zásad činnosti sdílených 
zdravotnickými systémy po celém 
Společenství. Mezi tyto zásady činnosti 
patří kvalita, bezpečnost, péče založená na 
důkazech a etice, zapojení pacientů, 
náprava, základní právo na soukromí při 
zpracování osobních údajů a důvěrnost. 
Pacienti, zdravotničtí pracovníci a orgány 
odpovědné za zdravotnické systémy musí 
být schopni spoléhat se na to, že tyto 
společně sdílené zásady jsou respektovány 
a že je zaručeno jejich provádění v celém 
Společenství. Proto je vhodné požadovat, 
aby za zaručení dodržování uvedených 
zásad činnosti byly zodpovědné orgány 
členského státu, na jehož území je 
zdravotní péče poskytována. To je 
nezbytné pro docílení důvěry pacientů 
v přeshraniční zdravotní péči, která je 
nutná k zajištění mobility pacientů 
a volného poskytování zdravotní péče na 
vnitřním trhu i vysoké úrovně ochrany 

(11) Jak uznaly členské státy v Závěrech 
Rady o společných hodnotách a zásadách 
ve zdravotních systémech Evropské unie, 
existuje soubor zásad činnosti sdílených 
zdravotnickými systémy po celém 
Společenství. Mezi tyto zásady činnosti 
patří kvalita, bezpečnost, péče založená na 
důkazech a etice, zapojení pacientů, 
náprava, základní právo na soukromí při 
zpracování osobních údajů a důvěrnost. 
Pacienti, zdravotničtí pracovníci a orgány 
odpovědné za zdravotnické systémy musí 
být schopni spoléhat se na to, že tyto 
společně sdílené zásady jsou respektovány 
a že je zaručeno jejich provádění v celém 
Společenství. Proto je vhodné požadovat, 
aby za zaručení dodržování uvedených 
zásad činnosti byly zodpovědné orgány 
členského státu, na jehož území je 
zdravotní péče poskytována. To je 
nezbytné pro docílení důvěry pacientů 
v přeshraniční zdravotní péči, která je 
nutná k zajištění mobility pacientů 
a volného poskytování zdravotní péče na 
vnitřním trhu i vysoké úrovně ochrany 
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zdraví. zdraví. S ohledem na tyto obecné hodnoty 
se nicméně připouští, že členské státy 
přijmou z etických důvodů odlišná 
rozhodnutí týkající se dostupnosti 
některých druhů léčby a konkrétních 
podmínek přístupu. Touto směrnicí není 
dotčena etická různorodost. Členským 
státům se neukládá povinnost zpřístupnit 
na svém území jakoukoli léčbu nebo 
služby nebo proplácet náklady na tuto 
léčbu (provedenou v jiném členském 
státě), která není v souladu 
s vnitrostátními zákony, předpisy nebo 
etickými kodexy zdravotnických profesí.

Odůvodnění

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Právo na náhradu nákladů na 
zdravotní péči, která byla poskytnuta 
v jiném členském státě, ze zákonného 
systému sociálního zabezpečení pacientů 
jako pojištěných osob bylo uznáno 
několika rozsudky Soudního dvora. Soudní 
dvůr se usnesl na tom, že ustanovení 
Smlouvy, která se týkají volného pohybu 
služeb, zahrnují svobodu příjemců 
zdravotní péče, včetně osob, které 
potřebují léčení, odebrat se do jiného 
členského státu, aby tam léčení 
podstoupili. Totéž platí pro příjemce 
zdravotní péče, kteří vyhledávají zdravotní 

(18) Právo na náhradu nákladů na 
zdravotní péči, která byla poskytnuta 
v jiném členském státě, nebo na 
zdravotnické zboží, které bylo zakoupeno 
v jiném členském státě, ze zákonného 
systému sociálního zabezpečení pacientů 
jako pojištěných osob bylo uznáno 
několika rozsudky Soudního dvora. Soudní 
dvůr se usnesl na tom, že ustanovení 
Smlouvy, která se týkají volného pohybu 
služeb a zboží zahrnují svobodu pacientů
vědomě využívat zdravotní péči a vědomě 
kupovat zdravotnické zboží v jiném 
členském státě. Totéž platí pro příjemce 
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péči poskytovanou v jiném členském státě
jiným způsobem, například 
prostřednictvím služeb elektronického 
zdravotnictví. Právní předpisy Společenství 
nezasahují do pravomoci členských států 
organizovat své zdravotnické systémy 
a systémy sociálního zabezpečení, ale 
členské státy musí při výkonu uvedených 
pravomocí zajistit soulad s právními 
předpisy Společenství, zejména 
s ustanoveními Smlouvy, která se týkají 
volného pohybu služeb. Uvedená 
ustanovení zakazují členským státům 
zavádět nebo zachovávat neoprávněná 
omezení výkonu uvedené svobody ve 
zdravotnictví.

zdravotní péče, kteří chtějí využívat
zdravotní péči prostřednictvím 
telemedicíny, která je poskytována
z jiného členského státu, než kde jsou 
pojištěni. Právní předpisy Společenství 
nezasahují do pravomoci členských států 
organizovat své zdravotnické systémy 
a systémy sociálního zabezpečení, ale 
členské státy musí při výkonu uvedených 
pravomocí zajistit soulad s právními 
předpisy Společenství, zejména 
s ustanoveními Smlouvy, která se týkají 
volného pohybu služeb a zboží. Uvedená 
ustanovení zakazují členským státům 
zavádět nebo zachovávat neoprávněná 
omezení uvedených svobod. 

Odůvodnění

Toto odůvodnění se týká nejen poskytování služeb, ale také nákupu zboží v rámci přeshraniční 
zdravotní péče. Dále je toto odůvodnění lépe formulováno.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Je vhodné požadovat, aby i pacientům, 
kteří odcházejí za účelem využití zdravotní 
péče do jiného členského státu za jiných 
okolností, než jsou ty, které předpokládají 
ustanovení o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení stanovené 
nařízením (EHS) č. 1408/71, bylo 
umožněno využívat výhod plynoucích ze 
zásady volného pohybu služeb v souladu se 
Smlouvou a ustanoveními této směrnice. 
Pacientům by mělo být zaručeno převzetí 
nákladů na uvedenou zdravotní péči 
přinejmenším v té výši, která by byla 
uhrazena za tutéž nebo podobnou zdravotní 
péči v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn. Přitom se plně uznává 
odpovědnost členských států za určení 
rozsahu zdravotního pojištění dostupného 
jejich občanům a zabraňuje se tím

(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 a zboží
v souladu se Smlouvou a ustanoveními této 
směrnice. Pacientům by mělo být zaručeno 
převzetí nákladů na uvedenou zdravotní 
péči a zboží přinejmenším v té výši, která 
by byla uhrazena za tutéž nebo podobnou 
zdravotní péči nebo podobné zboží
v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn. Přitom se plně uznává 
odpovědnost členských států za určení 
rozsahu zdravotního pojištění dostupného 
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významnému vlivu na financování 
vnitrostátních systémů zdravotní péče. 
Členské státy přesto mohou v rámci svých 
vnitrostátních právních předpisů umožnit 
náhradu nákladů na léčbu podle sazeb 
platných v členském státě, v němž byla 
léčba provedena, pokud je to pro pacienta 
výhodnější. To může nastat zejména 
v případě léčby, která je poskytována 
v rámci evropských referenčních sítí 
uvedených v článku 15 této směrnice.

jejich občanům a zabraňuje se tím 
významnému vlivu na financování 
vnitrostátních systémů zdravotní péče. 
Členské státy přesto mohou v rámci svých 
vnitrostátních právních předpisů umožnit 
náhradu nákladů na léčbu podle sazeb 
platných v členském státě, v němž byla 
léčba provedena, pokud je to pro pacienta 
výhodnější. To může nastat zejména 
v případě léčby, která je poskytována 
v rámci evropských referenčních sítí 
uvedených v článku 15 této směrnice.

Odůvodnění

Směrnice se týká nejen poskytování služeb, ale také nákupu zboží v rámci přeshraniční 
zdravotní péče. Mimoto je tento bod odůvodnění lépe formulován.

Pozměňovací návrh 9

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 nebo ze zdravotnického 
zboží koupeného v jiném členském státě
finanční zisk. Z tohoto důvodu by převzetí 
nákladů mělo být omezeno pouze na 
skutečně vzniklé náklady. 

Odůvodnění

Směrnice se týká nejen poskytování služeb, ale také nákupu zboží v rámci přeshraniční 
zdravotní péče. Mimoto je tento bod odůvodnění lépe formulován.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Cílem této směrnice rovněž není zřídit (25) Cílem této směrnice rovněž není 
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nárok na náhradu nákladů na léčbu v jiném 
členském státě, pokud tato léčba nepatří 
mezi dávky stanovené právními předpisy 
členského státu, v němž je pacient pojištěn. 
Tato směrnice také nebrání členským 
státům v tom, aby rozšířily své systémy 
věcných dávek na zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě na 
základě ustanovení této směrnice.

zřídit nárok na náhradu nákladů na léčbu 
nebo na nákup zboží v jiném členském 
státě, pokud tato léčba nebo toto zboží
nepatří mezi dávky stanovené právními 
předpisy členského státu, v němž je 
pacient pojištěn. Tato směrnice také 
nebrání členským státům v tom, aby na 
základě ustanovení této směrnice rozšířily 
své systémy věcných dávek na zdravotní 
péči poskytovanou v jiném členském státě 
nebo zboží zakoupené v jiném členském 
státě.

Odůvodnění

Směrnice se týká nejen poskytování služeb, ale také nákupu zboží v rámci přeshraniční 
zdravotní péče. Mimoto je tento bod odůvodnění lépe formulován.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Tato směrnice rovněž stanoví právo 
pacienta obdržet jakýkoli léčivý přípravek 
registrovaný pro prodej v členském státě, 
ve kterém je zdravotní péče poskytnuta, i 
v případě, že léčivý přípravek není 
schválen pro prodej v členském státě, 
v němž je pacient pojištěn, pokud je 
nezbytnou součástí účinné léčby v jiném 
členském státě.

(27) Tato směrnice rovněž stanoví právo 
pacienta obdržet jakýkoli léčivý přípravek
nebo zdravotnický prostředek registrovaný 
pro prodej v členském státě, ve kterém je 
poskytnuta léčba, i v případě, že léčivý 
přípravek nebo zdravotnický prostředek
není schválen pro prodej v členském státě, 
v němž je pacient pojištěn, pokud je 
nezbytnou součástí právě této účinné léčby
pacienta v jiném členském státě.

Odůvodnění

Tato směrnice by se z důvodu právní jistoty a praktických účinků na poskytování léčivých 
přípravků neměla odchýlit od zásady stanovené v článku 6 směrnice 2001/83/ES, podle níž lze 
prodávat pouze léčivé přípravky registrované pro prodej v daném členském státě.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(29) Veškerá zdravotní péče, která není na 
základě ustanovení této směrnice
a právních předpisů členského státu, 
v němž je pacient pojištěn, považována za 
nemocniční péči, by měla být považována 
za mimonemocniční péči. S ohledem na 
judikaturu Soudního dvora o volném 
pohybu služeb není vhodné stanovit 
požadavek předchozího povolení pro 
náhradu nákladů na mimonemocniční péči 
poskytnutou v jiném členském státě, které 
má uhradit zákonný systém sociálního 
zabezpečení členského státu, v němž je 
pacient pojištěn. Systém předchozího 
prohlášení v případě mimonemocniční 
péče by měl zaručit, že pacient před 
odjezdem obdrží veškeré nezbytné 
informace. Tento systém však nesmí nijak 
zpochybnit zásadu automatického
povolení mimonemocniční péče.

Odůvodnění

Souběžně se systémem předchozího povolování nemocniční a specializované péče, který může 
zavést členský stát, v němž je pacient pojištěn, lze zřídit i systém předchozího prohlášení. V 
rámci tohoto postupu nemůže členský stát, v němž je pacient pojištěn, odmítnout hradit 
náklady, neboť jeho smyslem je pouze ujistit se, že pacient před svým odjezdem obdržel 
veškeré nezbytné informace. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Předchozí povolení lze odmítnout 
pouze nestranným a transparentním 
postupem. Vnitrostátní pravidla pro 
podání žádosti o udělení povolení 
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a důvody, na jejichž základě je možné 
žádost zamítnout, by měly být sděleny 
předem. Žádost by měla být odmítnuta 
pouze tam, kde je to nezbytné a přiměřené 
s ohledem na cíle systému předchozího 
povolování.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Členské státy by měly rozhodnout 
o podobě uvedených vnitrostátních 
kontaktních míst i o jejich počtu. 
Vnitrostátní kontaktní místa mohou být 
začleněna do rámce stávajících 
informačních center nebo stavět na jejich 
činnostech, pokud je jasně uvedeno, že se 
jedná zároveň o vnitrostátní kontaktní 
místa pro přeshraniční zdravotní péči. 
Vnitrostátní kontaktní místa by měla být 
vhodně vybavena na to, aby mohla 
poskytovat informace o hlavních aspektech 
přeshraniční zdravotní péče a aby mohla 
pacientům v případě potřeby poskytnout 
praktickou pomoc. Komise by měla 
s členskými státy spolupracovat, aby se 
zjednodušila spolupráce v otázce 
vnitrostátních kontaktních míst pro 
přeshraniční zdravotní péči a aby byly 
příslušné informace zpřístupněny i na 
úrovni Společenství, například 
prostřednictvím evropského portálu 
o zdraví. Existence vnitrostátních 
kontaktních míst by neměla členským 
státům bránit ve zřízení jiných 
souvisejících kontaktních míst na 
regionální nebo místní úrovni s ohledem na 
konkrétní organizaci jejich systémů 
zdravotní péče.

(36) Členské státy by měly rozhodnout 
o podobě uvedených vnitrostátních 
kontaktních míst i o jejich počtu. 
Vnitrostátní kontaktní místa mohou být 
začleněna do rámce stávajících 
informačních center nebo stavět na jejich 
činnostech, pokud je jasně uvedeno, že se 
jedná zároveň o vnitrostátní kontaktní 
místa pro přeshraniční zdravotní péči. 
Vnitrostátní kontaktní místa by měla být 
vhodně vybavena na to, aby mohla 
poskytovat informace o hlavních aspektech 
přeshraniční zdravotní péče a aby mohla 
pacientům v případě potřeby poskytnout 
praktickou pomoc. Kontaktní místa by 
neměla poskytovat právní poradenství 
v jednotlivých případech. Komise by měla 
s členskými státy spolupracovat, aby se 
zjednodušila spolupráce v otázce 
vnitrostátních kontaktních míst pro 
přeshraniční zdravotní péči a aby byly 
příslušné informace zpřístupněny i na 
úrovni Společenství, například 
prostřednictvím evropského portálu 
o zdraví. Existence vnitrostátních 
kontaktních míst by neměla členským 
státům bránit ve zřízení jiných 
souvisejících kontaktních míst na 
regionální nebo místní úrovni s ohledem na 
konkrétní organizaci jejich systémů 
zdravotní péče. Kontaktní místa mohou 
být proto součástí příslušných profesních 
organizací, které členské státy tímto 
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úkolem pověří, nebo součástí správních 
orgánů.

Odůvodnění

Zapojením profesních organizací do zdravotnictví by se předešlo riziku zdvojování struktur a 
s tím spojených nákladů, neboť tyto orgány jsou uvedenými informačními úkoly pověřeny 
částečně již dnes. Kontaktní místa by navíc měla možnost využívat odborných znalostí daných 
profesních organizací. Právní poradenství v jednotlivých případech by překračovalo 
kompetence kontaktních míst a vedlo by k problémům s ručením.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Komise by měla rozvíjet vzájemné 
poskytování pomoci mezi vnitrostátními  
orgány kontroly kvality, podporovat 
dobrovolnou certifikaci činností a 
osvědčení o kvalitě, napomáhat spolupráci 
profesních organizací a podpořit rozvoj 
etických kodexů poskytovatelů služeb.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pokud byly léčivé přípravky 
v domovském členském státě pacienta 
povoleny na základě směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. 
listopadu 2001 o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých přípravků 
a byly předepsány v jiném státě pro 
individuálně jmenovaného pacienta, mělo 
by být v zásadě umožněno, aby byly tyto 
předpisy z lékařského hlediska uznány 
a použity v domovském státě pacienta. 
Odstraněním regulativních 
a administrativních překážek, které brání 

(39) Pokud byly léčivé přípravky 
v domovském členském státě pacienta 
povoleny na základě směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. 
listopadu 2001 o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých přípravků 
a byly předepsány v jiném státě pro 
individuálně jmenovaného pacienta, mělo 
by být v zásadě umožněno, aby byly tyto 
předpisy z lékařského hlediska nebo 
v lékárnách uznány a použity 
v domovském státě pacienta. Odstraněním 
regulativních a administrativních překážek, 
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tomuto uznávání, není dotčena potřeba 
příslušného souhlasu pacientova 
ošetřujícího lékaře nebo farmaceuta 
v každém jednotlivém případě, pokud je 
odůvodněna ochranou lidského zdraví a je 
nezbytná a přiměřená pro uvedený cíl. 
Tímto lékařským uznáním by nemělo být 
dotčeno ani rozhodnutí členského státu, 
v němž je pacient pojištěn, o zařazení 
tohoto léčivého přípravku do dávek, na něž 
se vztahuje systém sociálního zabezpečení 
pacienta. Provádění zásady uznávání bude 
zjednodušeno přijetím opatření nutných 
k ochraně bezpečnosti pacienta a 
k zamezení zneužívání nebo záměně 
léčivých přípravků.

které brání tomuto uznávání, není dotčena 
potřeba příslušného souhlasu pacientova 
ošetřujícího lékaře nebo farmaceuta 
v každém jednotlivém případě, pokud je 
odůvodněna ochranou lidského zdraví a je 
nezbytná a přiměřená pro uvedený cíl. 
Tímto uznáním by nemělo být dotčeno ani 
rozhodnutí členského státu, v němž je 
pacient pojištěn, o zařazení tohoto léčivého 
přípravku do dávek, na něž se vztahuje 
systém sociálního zabezpečení pacienta, 
a bez ohledu na platnost vnitrostátních 
cenových a doplatkových předpisů.
Provádění zásady uznávání bude 
zjednodušeno přijetím opatření nutných 
k ochraně bezpečnosti pacienta a 
k zamezení zneužívání nebo záměně 
léčivých přípravků.

Odůvodnění

Při uznávání předpisů nejde pouze o lékařské uznání, nýbrž o uznání při výdeji lékařských 
přípravků lékárníkem.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Evropská komise by měla připravit 
studii proveditelnosti systému 
referenčních hodnot EU týkajících se 
kvality zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění (40)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Evropské referenční sítě by měly 
poskytovat zdravotní péči všem pacientům, 
jejichž stav vyžaduje zvláštní soustředění 

(40) Evropské referenční sítě by měly 
poskytovat zdravotní péči všem pacientům, 
jejichž stav vyžaduje zvláštní soustředění 
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zdrojů nebo odborných znalostí, aby byla 
zajištěna cenově dostupná, vysoce kvalitní 
a úsporná zdravotní péče, a mohly by být 
rovněž koordinačním orgánem pro 
lékařskou přípravu a výzkum, šíření 
informací a hodnocení. Měl by být zřízen 
mechanismus pro identifikaci a rozvoj 
evropských referenčních sítí, aby byl na 
evropské úrovni zajištěn rovný přístup ke 
sdílení odborných znalostí na vysoké 
úrovni v dané lékařské oblasti jak pro 
všechny pacienty, tak pro zdravotnické 
pracovníky. 

zdrojů nebo odborných znalostí, aby byla 
zajištěna cenově dostupná, vysoce kvalitní 
a úsporná zdravotní péče, a mohly by být 
rovněž koordinačním orgánem pro 
lékařskou přípravu a výzkum, šíření 
informací a hodnocení. Měl by být zřízen 
mechanismus pro identifikaci a rozvoj 
evropských referenčních sítí, aby byl na 
evropské úrovni zajištěn rovný přístup ke 
sdílení odborných znalostí na vysoké 
úrovni v dané lékařské oblasti jak pro 
všechny pacienty, tak pro zdravotnické 
pracovníky. Spojením institucionálního 
rámce referenčních sítí a centrálních 
kontaktních míst v jednotlivých členských 
státech podle bodu odůvodnění 34 by se 
mělo dosáhnout významné součinnosti.

Odůvodnění

Spojení infrastruktury koordinující kontaktní místa přeshraniční zdravotní péče a referenční 
sítě do jediné instituce v rámci každého členského státu přinese pacientům dvojí zisk.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Neustálý pokrok lékařské vědy 
a zdravotnických technologií představuje 
pro zdravotnické systémy členských států 
nové možnosti i výzvy. Spolupráce na 
hodnocení nových zdravotnických 
technologií může být pro členské státy 
prospěšná z hlediska úspor z rozsahu, může 
zamezit vynakládání dvojího úsilí 
a poskytnout lepší informační základnu pro 
co nejlepší využití nových technologií 
k zajištění bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné zdravotní péče. Spolupráce bude
prospěšná i pro vnitřní trh tím, že 
v maximální míře zvýší rychlost a rozsah 
šíření inovací v oblasti lékařské vědy 
a zdravotnických technologií. Tato 
spolupráce vyžaduje udržitelné systémy, 

(43) Neustálý pokrok lékařské vědy 
a zdravotnických technologií představuje 
pro zdravotnické systémy členských států 
nové možnosti i výzvy. Spolupráce na 
hodnocení nových zdravotnických 
technologií může být pro členské státy 
prospěšná z hlediska úspor z rozsahu, může 
zamezit vynakládání dvojího úsilí 
a poskytnout lepší informační základnu pro 
co nejlepší využití nových technologií 
k zajištění bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné zdravotní péče. Spolupráce může 
být prospěšná i pro vnitřní trh tím, že 
v maximální míře zvýší rychlost a rozsah 
šíření inovací v oblasti lékařské vědy
a zdravotnických technologií. Tato 
spolupráce vyžaduje udržitelné systémy, 
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jejichž součástí budou všechny příslušné
orgány všech členských států a jejichž 
základem budou stávající pilotní projekty.

jejichž součástí budou všechny 
zainteresované strany včetně 
zdravotnických pracovníků, zástupců 
pacientů a výrobců a dále orgány všech 
členských států a jejichž základem budou 
stávající pilotní projekty.

Tato spolupráce se musí navíc opírat i 
o racionální zásady řádné správy věcí 
veřejných, jako je transparentnost, 
otevřenost, objektivnost a spravedlivost 
postupů, jež reagují na potřeby, 
preference a očekávání pacientů.  Komise 
by měla zajistit, že se orgány zajišťující 
hodnocení zdravotnických technologií 
budou moci do těchto sítí zapojit pouze 
tehdy, dodržují-li tyto zásady.

Odůvodnění

Zdravotnické systémy a proces hodnocení zdravotnických technologií by měly být otevřené 
a měli by se do nich zapojit všichni zúčastnění.  Proces hodnocení by měl zahrnout i názory, 
zkušenosti a poznatky pacientů, aby se dosáhlo lepšího zhodnocení zisků, nákladů a rizik.  
Zapojit by se měli i lékaři, zdravotničtí pracovníci, pracovníci výzkumu a průmyslu.  
Stanoviska zúčastněných subjektů musí být zastoupena ve fázi rozhodování při procesu 
hodnocení zdravotnických technologií. Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím 
návrhem k článku 17.

Pozměňovací návrh 20

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 obecný rámec 
pro přístup občanů EU k bezpečné, vysoce 
kvalitní a účinné zdravotní péči za 
spravedlivých podmínek a stanoví 
mechanismy spolupráce mezi členskými 
státy v oblasti zdraví, přičemž respektuje 
vnitrostátní pravomoci v oblasti 
organizace a poskytování zdravotní péče.
Jejím cílem je zlepšit dostupnost, kvalitu a 
efektivitu systémů zdravotní péče 
v členských státech a zvýšit právní jistotu 
občanů, pokud jde o hrazení nákladů 
zdravotní péče poskytnuté v jiném 
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členském státě.

Odůvodnění

Současná směrnice, která se soustředí na mobilitu pacientů, by mohla být považována za 
výhodnou pro občany s určitým profilem (s vysokou kupní silou, informovaných, se znalostí 
jazyků), ale taková je jen menšina. 

Navrhujeme, aby se návrh nesoustředil pouze na řešení mobility pacientů (která se dotýká 
pouze menšiny), ale aby se zaměřil na zlepšení kvality a bezpečnosti péče a na spolupráci 
mezi členskými státy, tedy na otázky, které budou prospěšné pro všechny občany. 

Pozměňovací návrh 21

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 v jiném členském státě než 
v tom, ve kterém pacient bydlí nebo je 
pojištěn, a to bez ohledu na to, jak je 
organizována, poskytována a financována, 
nebo zda je veřejná či soukromá.

Účelem této směrnice je zlepšit přístup 
k využívání přeshraniční zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 22

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 (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 

2.  V souladu s judikaturou Soudního 
dvora Evropských společenství 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. Naopak pokud pojištěná 
osoba vyhledává zdravotní péči v jiném 
členském státě za jiných podmínek, použijí 
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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.

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.

Odůvodnění

Je třeba explicitně formulovat, že pokud nařízení 1408/71 (směrnice 883/2004) není v souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropských společenství, má tato judikatura přednost. Veškeré 
směrnice týkající se úhrad a podmínek zdravotní péče, registrace a kontroly léčivých 
přípravků, ochrany osobních údajů a další směrnice mají přednost před touto směrnicí, pokud 
nejsou v rozporu s judikaturou Soudního dvora, což explicitně definuje 2.

Pozměňovací návrh 23

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
zdravotnické služby nebo zboží, zejména 
lékařské nebo farmaceutické výkony 
a léčivé prostředky nebo lékařské 
produkty, poskytované nebo 
předepisované zdravotnickým 
pracovníkem při výkonu jeho povolání 
nebo pod jeho dohledem a bez ohledu na 
to, jakým způsobem jsou tyto služby a 
zboží na vnitrostátní úrovni organizovány,
poskytovány a financovány, nebo zda jsou 
veřejné či soukromé;

Odůvodnění

Výdej léků spadá do volného pohybu zboží. Lékárníci však pouze nedistribuují léky, nýbrž 
poskytují mnohem více: svým pacientům radí a poskytují jim i určitou péči. Navíc léčivé 
přípravky, které vydávají, doplňují lékařskou péči, a představují tak podstatnou součást 
zdravotní péče. Jejich činnost by tudíž měla v plné míře spadat do oblasti působnosti této 
směrnice.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „údaji o zdravotním stavu“ se rozumí 
veškeré informace o fyzickém nebo 
duševním zdraví osoby, které mohou 
zahrnovat: a) informace o evidenci osoby 
pro účely poskytování zdravotní péče; b) 
informace o platbách nebo způsobilosti 
dané osoby ke zdravotní péči; c) číslo, 
symbol nebo údaj přidělený osobě pro její 
jednoznačnou identifikaci pro 
zdravotnické účely; d) jakékoliv 
informace o dané osobě shromážděné 
během poskytování zdravotních služeb 
této osobě; e) informace získané během 
testování nebo prohlídky části těla nebo 
tělesných látek; f) identifikace osoby 
(zdravotního pracovníka), poskytující 
dané osobě zdravotní péči;

Odůvodnění

Dle doporučení evropského inspektora ochrany údajů by definice údajů o zdravotním stavu 
měla být co nejširší. Jde o definici normy ISO 27799.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „zdravotnickým pracovníkem“ se 
rozumí lékař nebo zdravotní sestra 
a ošetřovatel odpovědní za všeobecnou 
péči nebo zubní lékař nebo porodní 
asistentka nebo farmaceut ve smyslu 
definice směrnice 2005/36/ES nebo jiný 
pracovník provádějící takové činnosti ve 
zdravotnictví, které jsou vyhrazeny pro 
regulované povolání ve smyslu definice čl. 
3 odst. 1 písm. a) směrnice 2005/36/ES;

d) „zdravotnickým pracovníkem“ se 
rozumí lékař nebo zdravotní sestra 
a ošetřovatel odpovědní za všeobecnou 
péči nebo zubní lékař nebo porodní 
asistentka nebo farmaceut ve smyslu 
definice směrnice 2005/36/ES nebo jiný 
pracovník provádějící takové činnosti ve 
zdravotnictví, které jsou vyhrazeny pro 
regulované povolání ve smyslu definice čl. 
3 odst. 1 písm. a) směrnice 2005/36/ES, 
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nebo osoba legálně provádějící činnost 
v oblasti zdravotní péče v členském státě, 
v němž je léčba poskytována.

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh je v souladu s oblastí působnosti směrnice (zdravotnické služby 
a produkty).

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „členským státem, v němž je pacient 
pojištěn“ se rozumí členský stát, v němž je 
pacient pojištěnou osobou; 

h) „členským státem, v němž je pacient 
pojištěn“, se rozumí členský stát, v němž je 
pacient účastníkem sociálního 
zabezpečení v souladu s pravidly pro 
koordinaci podle nařízení č. 1408/71;

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „členským státem, v němž je léčba 
poskytována“ se rozumí členský stát, na 
jehož území je přeshraniční zdravotní péče 
skutečně poskytována;

i) „členským státem, v němž je léčba 
poskytována“ se rozumí členský stát, na 
jehož území nebo z nějž je přeshraniční 
zdravotní péče skutečně poskytována;

Odůvodnění

- definice „členský stát, na jehož území je přeshraniční zdravotní péče poskytována“: 
„nebo z nějž“ je vloženo pro upřesnění, že do tohoto pojmu je zahrnuta také telemedicína.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) „zdravotnickým prostředkem“ se 
rozumí zdravotnický prostředek ve smyslu 
směrnice 93/42/EHS nebo směrnice 
90/385/EHS nebo směrnice 98/7/ES;

Odůvodnění

Nákup zboží, které patří do oblasti zdravotní péče (jako např. zdravotnické prostředky), byl 
předmětem rozhodnutí soudu v případě Decker (zde byly zdravotnickým prostředkem brýle). 
Do směrnice, která má kodifikovat právě rozhodnutí v případech Kohll a Decker, musí být 
proto zahrnut.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) „zbožím, které patří do oblasti 
zdravotní péče“, se rozumí zboží, které se 
užívá k zachování nebo zlepšení 
zdravotního stavu určité osoby, jako jsou 
zdravotnické prostředky a léčiva;

Odůvodnění

Nákup zboží, které patří do oblasti zdravotní péče (jako např. zdravotnické prostředky), byl 
předmětem rozhodnutí soudu v případě Decker (zde byly zdravotnickým prostředkem brýle). 
Do směrnice, která má kodifikovat právě rozhodnutí v případech Kohll a Decker, musí být 
proto zahrnut.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 5 - název a odst. 1 a písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblasti odpovědnosti orgánů členského Oblasti odpovědnosti orgánů členských 
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státu, v němž je léčba poskytována států
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 a na základě 
zásad všeobecnosti, geografické 
a finanční dostupnosti kvalitní péče,
efektivity a účelnosti, kontinuity,
spravedlnosti a solidarity stanoví tyto státy 
jasné normy kvality a bezpečnosti pro 
zdravotní péči poskytovanou na jejich 
území a zajistí:

a) aby fungovaly mechanismy pro zajištění 
toho, aby bylo poskytovatelům zdravotní 
péče umožněno splnit tyto normy 
s přihlédnutím k poznatkům mezinárodní 
lékařské vědy a k zásadám obecně 
uznávané dobré lékařské praxe;

a) aby fungovaly mechanismy zajišťující 
vysoce kvalitní systematické vzdělávání 
a odbornou přípravu pro zdravotnické 
pracovníky, aby bylo zajištěno, že 
poskytovatelé zdravotní péče budou 
schopni splnit tyto normy s přihlédnutím 
k poznatkům mezinárodní lékařské vědy a 
k zásadám obecně uznávané dobré lékařské 
praxe;

Pozměňovací návrh 31

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 zdravotní péče podle odstavce 1 
byla poskytována v souladu s normami 
a pokyny pro zajištění kvality
a bezpečnosti stanovenými členským 
státem, v němž je léčba poskytována,
a zároveň bylo zajištěno:

(i) aby pacientům a poskytovatelům 
zdravotní péče z jiných členských států 
byly poskytnuty informace o těchto 
normách a pokynech, včetně ustanovení 
o dohledu, a to mimo jiné elektronickou 
cestou;
(ii) aby pacientům a poskytovatelům 
zdravotní péče z jiných členských států 
byly poskytnuty informace o dostupných 
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možnostech léčby, dostupnosti 
poskytované zdravotní péče, jejích 
průměrných či popřípadě závazných
cenách a podrobné údaje o pravidlech 
pojistného krytí nebo jiných způsobech 
osobní či kolektivní ochrany ve vztahu 
k profesní odpovědnosti poskytovatele 
zdravotní péče; 

Odůvodnění

Ustanovení článku 11 by měla být začleněna do článku 5, neboť upravují stejnou 
problematiku. Může být zváženo vypuštění článku 11.

Z důvodu subsidiarity a proporcionality by definice norem kvality a bezpečnosti měla být 
považována za záležitost týkající se výlučně prováděcích předpisů.

Pacienti a poskytovatelé péče musí být informováni o normách kvality a bezpečnosti 
členských států. Pacienti musí být také informováni o alternativách léčby, aby se mohli 
rozhodnout.

Pozměňovací návrh 32

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 různých možnostech 
léčby, dostupnosti, cenách, osvědčeních 
o kvalitě a rizicích spojených 
s poskytovanou zdravotní péčí, 
a informace o podrobnostech jejich 
pojistného krytí nebo jiných způsobů 
osobní či kolektivní ochrany profesní 
odpovědnosti, a tak jim umožnili 
informovaně se rozhodnout;

Odůvodnění

Pacienti musí být informováni o různých alternativách léčby, aby se mohli informovaně 
rozhodnout.
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Pozměňovací návrh 33

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;

vypouští se

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) aby pro léčbu poskytovanou na jejich
území fungovaly systémy pojištění 
profesní odpovědnosti nebo záruky nebo 
podobná ujednání, která jsou rovnocenná 
nebo v zásadě srovnatelná, pokud jde 
o jejich účel, a která jsou přiměřená povaze 
a rozsahu rizika;

e) aby pro léčbu poskytovanou na daném
území fungovaly systémy pojištění 
profesní odpovědnosti nebo záruky nebo 
podobná ujednání, která jsou rovnocenná 
nebo v zásadě srovnatelná, pokud jde 
o jejich účel, a která jsou přiměřená povaze 
a rozsahu rizika;

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 5 - název a odst. 1 – písm. f a g a odst. 1a a 1b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) aby bylo chráněno základní právo na 
soukromí při zpracování osobních údajů 
v souladu s vnitrostátními opatřeními, 
kterými se provádějí ustanovení 
Společenství o ochraně osobních údajů, 
zejména směrnice 95/46/ES a 2002/58/ES;

f) aby v rámci práva na kontinuitu péče 
byly předávány relevantní zdravotní údaje 
týkající se pacienta. Přitom musí být 
chráněno základní právo na soukromí při 
zpracování osobních údajů v souladu 
s vnitrostátními opatřeními, kterými se 
provádějí ustanovení Společenství 
o ochraně osobních údajů, zejména 
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směrnice 95/46/ES a 2002/58/ES;
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;

ga) aby bylo soustavně vyvíjeno úsilí 
o zlepšování norem v souladu se závěry 
Rady o společných hodnotách a zásadách 
ve zdravotních systémech Evropské unie* 
a s ohledem na pokrok v mezinárodní 
lékařské vědě a na všeobecně uznávané 
osvědčené postupy a nové technologie 
v oblasti zdravotní péče;
gb) aby veřejné orgány členského státu, 
v němž je poskytována léčba, na základě 
údajů shromážděných podle článku 18 
pravidelně kontrolovaly dostupnost, 
kvalitu a stav financování zdravotnického 
systému a aby pravidelně přijímaly 
vhodná opatření v zájmu zachování 
úrovně veřejného zdraví a finanční 
rovnováhy systémů sociálního 
zabezpečení;
gc) aby nebylo na základě této směrnice 
vyžadováno po poskytovatelích zdravotní 
péče, aby přijímali k plánované léčbě nebo 
přednostně pacienty z jiných členských 
států na úkor jiných pacientů, kteří 
potřebují podobnou zdravotní péči a kteří 
by tím byli poškozeni, zvláště 
prodloužením čekací lhůty na léčbu.
gd) aby bylo zaručeno právo na písemný 
nebo elektronický spis, s důrazem na 
kontinuitu péče;
ge) aby kalkulace nákladů za zdravotní 
péči poskytovanou pacientům z jiných 
členských států odpovídala skutečným 
průměrným nákladům účtovaným 
pacientům či jejich zdravotním 
pojišťovnám v členském státě, v němž je 
léčba poskytována;
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1a. V zájmu zajištění co nejvyšší 
bezpečnosti pacientů zajistí členský stát, 
v němž je péče poskytována, a členský 
stát, v němž je pacient pojištěn, aby:
a) pacienti mohli podat stížnost, a to 
zejména evropskému ombudsmanovi, 
který se bude zabývat stížnostmi pacientů 
týkajících se předchozího povolení, kvality 
léčby a plateb, a aby pacienti měli 
zaručeny opravné prostředky a náhradu, 
pokud při poskytnutí přeshraniční 
zdravotní péče utrpí újmu;
b) byly zveřejněny jakostní a bezpečnostní 
normy členského státu, v němž je péče 
poskytována, a to formou, která je pro 
občany srozumitelná a přístupná;
c) aby existovalo právo na kontinuitu 
péče, zajištěné zejména díky předávání 
relevantních lékařských údajů týkajících 
se pacienta, přičemž musí být dodržena 
ustanovení odst. 1 písm. e) a článku 13, 
a aby pacienti, kterým byla poskytnuta 
léčba, byli v zájmu kontinuity péče 
oprávněni získat písemný nebo 
elektronický záznam o této léčbě a 
o případných lékařských doporučeních;
d) členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zajistil úhradu nákladů ve stejné výši, jaká 
je stanovena pro péči poskytovanou na 
jeho vlastním území, pokud v důsledku 
zdravotní péče poskytnuté v zahraničí 
došlo ke komplikacím nebo pokud je 
nezbytný zvláštní lékařský dohled;
e) aby si členské státy aktivně a bez 
odkladu vyměňovaly informace 
o poskytovatelích zdravotní péče nebo 
zdravotnických pracovnících, pokud bylo 
přijato regulační opatření, které ruší 
jejich registraci nebo jim odnímá právo 
poskytovat služby;
1b. v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 19 odst. 2 a s ohledem na platné 
technické normy v této oblasti přijme 
Komise opatření k dosažení společné 
úrovně ochrany zdravotních údajů na 
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vnitrostátní úrovni.
Úř. věst. C 146, 22.6.2006, s. 1.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do té míry, která je nezbytná pro 
zjednodušení poskytování přeshraniční 
zdravotní péče, a na základě vysoké úrovně 
ochrany zdraví Komise ve spolupráci 
s členskými státy vytvoří pokyny pro 
zjednodušení provádění odstavce 1.

3. Do té míry, která je nezbytná pro 
zjednodušení poskytování přeshraniční 
zdravotní péče, a na základě vysoké úrovně 
ochrany zdraví Komise ve spolupráci 
s členskými státy vytvoří návrhy pro 
zjednodušení provádění odstavce 1. Tyto 
pokyny pomohou členským státům 
stanovit jednoznačná kritéria kvality 
a bezpečnosti zdravotní péče poskytované 
na jejich území.

Odůvodnění

V působnosti Komise je pouze poskytování přeshraničních zdravotnických služeb. Vytváření 
pokynů by jednoznačně zasáhlo do pravomoci členských států v oblasti zdravotnictví. Podle 
zásady subsidiarity zodpovídají za organizaci zdravotnických služeb členské státy.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdravotní péče poskytovaná v jiném 
členském státě

Zdravotní péče poskytovaná v jiném 
členském státě nebo z jiného členského 
státu

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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 z jiného členského státu bez 
toho, aby se fyzicky přemístily na území 
tohoto členského státu, nebo které v tomto 
státě chtějí nakoupit zboží z oblasti 
zdravotní péče, nebylo bráněno ve 
využívání této zdravotní péče nebo 
v nákupu tohoto zboží, pokud příslušná 
léčba nebo zboží 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 nebo že by bylo 
stejné nebo obdobné zboží zakoupeno na 
jeho území. Tato směrnice členským 
státům nebrání stanovit výhodnější 
podmínky, například aby nákladů na péči 
byly hrazeny podle (vyšší) úrovně platné 
ve členském státě, kde byla péče 
poskytnuta nebo kde bylo zboží 
zakoupeno. To je možné zejména 
v případech péče poskytované 
prostřednictvím evropských referenčních 
sítí uvedených v článku 15 této směrnice. 
Určení toho, která zdravotní péče a zboží 
budou hrazeny, přísluší v každém případě 
členskému státu, v němž je pacient 
pojištěn, bez ohledu na to, kde je tato 
zdravotní péče poskytována nebo kde je 
toto zboží zakoupeno.

Odůvodnění

Návrh poskytuje členským státům pouze možnost, jak omezit odliv pacientů ze členských států. 
Je však třeba také stanovit pravidla pro opačný proces, tj. omezení přílivu pacientů. Jak odliv, 
tak příliv pacientů mohou ohrozit finanční rovnováhu sociálního pojištění a kapacitu 
a dostupnost péče. 
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Pozměňovací návrh 39

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, která je 
poskytnuta v jiném členském státě a patří 
mezi výkony, na něž má pojištěný právo 
podle právních předpisů členského státu, 
kde je pojištěn, jsou podle ustanovení této 
směrnice hrazeny nebo refundovány ze 
systémů sociálního zabezpečení členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, a to do
výše, v níž by byly tyto náklady hrazeny 
v případě, že by byla stejná zdravotní péče, 
která je pro pacienta stejně účinná,
poskytnuta v členském státě, v němž je 
pacient pojištěn, přičemž však nesmí 
překročit skutečné náklady na využitou 
zdravotní péči. Členské státy uhradí další 
související náklady, jako je terapeutická 
péče, za předpokladu, že celkové náklady 
nepřekročí částku, jež by byla vyplacena 
v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může pacientovi, který vyhledává 
zdravotní péči nebo zboží v oblasti 
zdravotní péče v jiném členském státě, 
uložit povinnost splnit stejné podmínky, 
kritéria způsobilosti a právní 
a administrativní náležitosti včetně 
etických kodexů pro výkon lékařské 
profese, které by uložil v případě, že by 
byla stejná nebo podobná zdravotní péče 
poskytnuta nebo pokud stejné zboží 
zakoupeno na jeho území, pokud nejsou
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překážku volnému pohybu osob. tyto podmínky diskriminační
a nepředstavují překážku volnému pohybu
zboží a služeb.

Odůvodnění

Volný pohyb osob zde není relevantní (tato zásada je základem nařízení č. 1408/71). Zde jde 
spíše o volný pohyb služeb a zboží.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice – pozměňující akt
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 nebo podobná zdravotní péče 
byla poskytnuta na území členského státu, 
v němž je pacient pojištěn. Aniž jsou 
dotčeny případy léčby výslovně zakázané 
členským státem, v němž je pacient 
pojištěn, zahrnují tyto náklady rovněž 
náklady na cestu, pokud u vzácných 
chorob vznikne stav zbytečného odkladu 
nebo nedostupnosti léčby.

Odůvodnění

Jsou-li pojištěnci nuceni vycestovat za lékařskou péčí do jiného členského státu, protože není 
možné léčbu odkládat nebo léčba není dostupná (tak je tomu zvláště u vzácných chorob), měly 
by náklady hrazené poskytovatelem zdravotní péče v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn, zahrnovat také cestovní výlohy. To však neplatí, pokud členský stát, v němž je 
pacient pojištěn, tuto léčbu výslovně zakazuje. 

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice – pozměňující akt
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Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. 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.

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

Odůvodnění

Nákup zboží, které patří do oblasti zdravotní péče (jako např. zdravotnické prostředky), byl 
předmětem rozhodnutí soudu v případě Decker (zde byly zdravotnickým prostředkem brýle). 
Do směrnice, která má kodifikovat právě rozhodnutí v případech Kohll a Decker, musí být 
proto zahrnut. 

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nemocniční a specializovaná péče Nemocniční péče

Pozměňovací návrh 44

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 ve spolupráci 
a na základě dialogu se zdravotnickými 
orgány členských států 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 
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s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.

Odůvodnění

Při vypracování tohoto konkrétního seznamu je vítána spolupráce a dialog se zdravotnickými 
orgány členských států, protože onemocnění a jejich léčba se v členských státech liší.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. a)

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 výjimečně zavést systém 
předchozího povolení pro náhradu nákladů 
v rámci svého systému sociálního 
zabezpečení na nemocniční péči 
poskytnutou v jiném členském státě, 
pokud:

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

a) zdravotní péče, která může být 
poskytnuta pouze s využitím lékařské 
infrastruktury a obvykle vyžaduje 
ubytování pacienta;

b) účelem tohoto systému je vyřešit odliv 
pacientů v důsledku provádění tohoto 
článku a zabránit tomu, aby vážně 
nenarušoval nebo nemohl vážně narušit:

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

(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.

(ii) plánování a racionalizaci cílů 
členského státu v nemocničním odvětví, 
pokud je tato činnosti prováděna s cílem 
zajistit dostatečný a trvalý přístup 
k vyváženému rozsahu nemocniční péče
vysoké kvality na území daného členského 
státu a zamezit plýtvání finančními, 
technickými a lidskými zdroji.
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Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud byla podána a schválena žádost 
o předchozí povolení, zajistí členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, že pacient 
zaplatí pouze zálohu na náklady, které by 
pravděpodobně zaplatil v případě, že by 
péče byla poskytnuta ve zdravotnickém 
systému jeho země. Pokud jde o další 
náklady, členské státy by měly usilovat 
o převod finančních prostředků přímo 
mezi plátci a poskytovateli péče.

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pacienti, kteří jsou v členském státě, 
v němž jsou pojištěni, zapsáni na čekací 
listině na poskytnutí zdravotní péče, 
nejsou povinni žádat o předchozí 
povolení, jestliže doba vyžadovaná pro 
jeho získání by ohrožovala jejich 
zdravotní stav nebo poskytnutí lékařské 
péče, nebo pokud tato léčba nemůže být 
poskytnuta dané osobě v členském státě, 
v němž je pojištěna, s výjimkou zákroků, 
které jsou zakázány právními předpisy 
členského státu, v němž je pacient 
pojištěn.

Odůvodnění

U pacientů, u nichž by mohlo dojít k nepřiměřenému odkladu péče, by se předchozí povolení 
nemělo vyžadovat.  Totéž platí pro pacienty, kteří nemají přístup k léčbě kvůli její 
nedostupnosti v členském státě, v němž jsou pojištěni.  Toto ustanovení však nelze vykládat 
tak, aby jím bylo usnadněno provádění a financování zákroků, které jsou výslovně zakázány 
právními předpisy členského státu, v němž je pacient pojištěn.
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Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Pacienti, kteří jsou ve své domovské 
zemi na čekací listině na poskytnutí 
zdravotní  péče a naléhavě potřebují péči, 
o předchozí povolení nežádají.

Odůvodnění

Pacienti, kteří jsou ve své domovské zemi na čekací listině a naléhavě potřebují péči, by měli 
mít právo vyhledat včasnou léčbu v jiném členském státě, aniž by museli žádat o předchozí 
povolení. Mělo by jim být také přiznáno právo na péči, nezřídka nákladnou, kterou země 
původu hradí v plné výši přímo zemi, kde byla léčba poskytnuta (bez platby předem).

Pozměňovací návrh 49

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c. Pacienti se vzácnými nemocemi 
o předchozí povolení nežádají.

Odůvodnění

Na národní úrovni obecně panuje nedostatek vědomostí a odborných znalostí o vzácných 
nemocech. Pacientům trpícím těmito nemocemi, ať už byly či nebyly diagnostikovány, by 
proto mělo být přiznáno právo vybrat si, kde chtějí být léčeni, a to bez předchozího povolení. 
Mělo by jim být také přiznáno právo na péči, nezřídka nákladnou, kterou bude země původu 
hradit v plné výši přímo zemi, kde byla léčba poskytnuta (bez platby předem), a to především 
v případě, že potřebná péče není dostupná v zemi, v níž jsou pojištěni. Nedostupnost péče je 
totiž často důvodem, proč potřebují vyjet do zahraničí.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – odst. -1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Systémy povolování jsou založeny na 
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kritériích, která příslušným orgánům 
zabraňují vykonávat hodnotící pravomoci 
svévolným nebo libovolným způsobem.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud je předchozí povolení uděleno, 
usiluje členský stát, v němž je pacient 
pojištěn, o to, aby veškeré další náklady 
uhradil kupující přímo poskytovateli.

Odůvodnění

Členské státy by měly usnadňovat přímé platby nákladů mezi pojišťovatelem v členském státě, 
v němž je pacient pojištěn, a poskytovatelem služeb v členském státě, v němž je léčba 
poskytována.  Pacienti by tak nebyli zatěžování platbou nákladů předem, což by mohlo být 
překážkou přístupu ke zdravotní péči.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – odst. 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Zřizuje se evropský ombudsman, který 
vyřizuje stížnosti pacientů týkající se 
předchozího povolování, kvality péče 
a plateb.

Odůvodnění

Pacienti by měli mít právo, aby jejich hlasy byly vyslyšeny na úrovni EU, pokud mají stížnosti 
týkající se základních otázek, jako je předchozí povolení, kvalita péče a platby.

Pozměňovací návrh 53
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – odst. 5 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Komise do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost vypracuje studii 
o proveditelnosti zřízení zúčtovacího 
střediska, které usnadní úhradu nákladů 
podle této směrnice mezi různými státy, 
systémy zdravotní péče a měnovými 
zónami, a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě, případně předloží 
legislativní návrh.

Odůvodnění

Členské státy by měly usnadňovat náhradu nákladů mezi členskými státy způsobem, který by 
umožnil co nejobjektivnější a nejnestrannější výpočty nákladů.  To by mohlo být součástí 
účinného řešení k dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Organizace pacientů jsou cenným zdrojem podpory příslušných vnitrostátních orgánů při 
poskytování a šíření informací přímo pacientům.
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Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V každém členském státě bude 
existovat nezávislé poradenské centrum, 
které bude pacientům poskytovat 
informace o různých možnostech léčby v 
členských státech. Na základě informací, 
které toto poradenské centrum poskytne, 
se pacienti rozhodnou, které léčbě dají 
přednost. 

Pozměňovací návrh 56

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. Tato vnitrostátní kontaktní místa by 
měla být zřízena účinným 
a transparentním způsobem. Informace 
o jejich existenci by měly být vhodným 
způsobem šířeny ve všech členských 
státech, aby pacienti měli k informacím 
snadný přístup.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vnitrostátní kontaktní místa pro 
přeshraniční zdravotní péči mohou být 
součástí stávajících informačních center v 
členských státech.
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Odůvodnění

V bodě 36 preambule se zřetelně poukazuje na to, že vnitrostátní kontaktní místa mohou být 
součástí struktur, které v členských státech již existují, což by mělo být jasně zdůrazněno 
v normativní části směrnice. Toto řešení zamezí dodatečnému administrativnímu zatížení 
členských států, které je se zaváděním směrnice spojeno.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní kontaktní místo v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn, v úzké 
spolupráci s ostatními příslušnými 
vnitrostátními orgány, s vnitrostátními 
kontaktními místy v jiných členských 
státech, zejména v členském státě, v němž 
je léčba poskytována, a s Komisí:

2. Vnitrostátní kontaktní místo v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn, v úzké 
spolupráci s ostatními příslušnými 
vnitrostátními orgány, avšak nezávisle na 
nich, s vnitrostátními kontaktními místy v 
jiných členských státech, zejména v 
členském státě, v němž je léčba 
poskytována, s organizacemi pacientů a s 
Komisí:

Odůvodnění

Je nutné zavést funkční nezávislost mezi vnitrostátními kontaktními místy a jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány, jako jsou vnitrostátní zdravotní služby. Vnitrostátní orgány by totiž 
jinak mohly mít sklon k tomu, aby kontaktní místa podřizovaly vlastním zájmům, nikoli 
zájmům pacientů.

Pozměňovací návrh 59

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

Pozměňovací návrh 60

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) usnadňuje rozvoj mezinárodního 
systému pro mimosoudní urovnávání sporů 
v oblasti přeshraniční zdravotní péče.

(d) ve spolupráci s ombudsmanem
usnadňuje rozvoj mezinárodního systému 
pro mimosoudní urovnávání sporů v oblasti 
přeshraniční zdravotní péče.

Odůvodnění

Ombudsman je nezávislý orgán, který působí v každém členském státě a prošetřuje zejména 
individuální správní postupy či opomenutí nebo materiální činnost veřejnoprávních subjektů, 
které porušují práva nebo oprávněné zájmy fyzických nebo právnických osob. V tomto 
případě může veřejný ochránce práv přispět k řešení sporů.

Pozměňovací návrh 61

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) Poskytovatelé primární péče 
informují pacienty o dostupnosti a funkci 
vnitrostátních kontaktních míst 
v členském státě, v němž jsou pacienti 
pojištěni.

Odůvodnění

Poskytovatelé primární péče, jako jsou rodinní či praktičtí lékaři, jsou většinou místem 
prvního kontaktu mezi pacientem a zdravotní službou.  Pacienti by si měli být vědomi svých 
práv na přeshraniční lékařskou péči, a proto by poskytovatelé primární péče měli být povinni 
odkázat pacienty na vnitrostátní kontaktní místa, kde pacienti získají úplné informace o 
možnostech léčby.
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Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 13  odst. 2a, 2b a 2c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajišťují spolupráci mezi 
svými různými příslušnými orgány s cílem 
zaručit, aby informace podávané 
pacientům v souladu s ustanoveními 
článku 10 byly spolehlivé.
2b. Členské státy spolupracují s cílem 
zaručit následný lékařský dohled, popř. 
léčbu případných komplikací vzniklých 
v důsledku poskytnuté přeshraniční 
zdravotní péče. Členský stát, v němž je 
léčba poskytována, ručí členskému státu, 
v němž je pacient pojištěn a jenž na sebe 
bere odpovědnost za tento následný 
lékařský dohled nebo léčbu, že bude 
existovat možnost odvolání v případě 
újmy, a zajistí přístup ke zdravotnické 
dokumentaci.
2c. Zřizuje se rejstřík EU obsahující 
lékaře, kteří byli škrtnuti z rejstříku lékařů  
nebo na něž se vztahují určitá omezení 
nebo proti nimž příslušné orgány 
některého z členských států EU zahájily 
disciplinární řízení.

Odůvodnění

Povinnost spolupráce by se měla vztahovat na nová ustanovení článků 5 a 10.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud byl léčivý přípravek registrován 
na jejich území na základě čl. 6 odst. 1 
směrnice 2001/83/ES, členské státy zajistí, 
aby předpisy vydané pověřenou osobou v 

1. Pokud byl léčivý přípravek registrován 
na jejich území na základě čl. 6 odst. 1 
směrnice 2001/83/ES, členské státy zajistí, 
aby předpisy vydané pověřenou osobou v 
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jiném členském státě pro jmenovitě 
uvedeného pacienta mohly být použity na 
jejich území a aby se zabránilo jakýmkoli 
omezením týkajícím se uznávání 
jednotlivých předpisů s výjimkou těch, 
která:

jiném členském státě pro jmenovitě 
uvedeného pacienta pro tento léčivý 
přípravek mohly být použity na jejich 
území a aby se zabránilo jakýmkoli 
omezením týkajícím se uznávání 
jednotlivých předpisů s výjimkou těch, 
která:

Odůvodnění

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jsou založená na oprávněných a 
odůvodněných pochybnostech ohledně 
pravosti nebo obsahu konkrétního 
předpisu.

b) jsou založená na oprávněných a 
odůvodněných pochybnostech ohledně 
pravosti nebo obsahu konkrétního předpisu
nebo oprávnění osoby, která předpis 
vystavila, k vydávání předpisů.

Odůvodnění

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Pozměňovací návrh 65
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za účelem zjednodušení provádění 
odstavce 1 Komise přijme:

2. Za účelem zjednodušení provádění 
odstavce 1 Komise navrhne toto:

Odůvodnění

Uvedená opatření mají nutně vliv na činnost zdravotnických pracovníků a na ochranu 
veřejného zdraví. Členské státy by si měly v těchto oblastech zachovat své pravomoci.

Pozměňovací návrh 66

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 šablonu 
Společenství pro předpisy a podpoří 
interoperabilitu v oblasti elektronických 
lékařských předpisů. Opatření na ochranu 
údajů se berou v úvahu a začlení se od 
počáteční fáze tohoto rozvojového 
procesu;

Odůvodnění

Jak se doporučuje ve stanovisku evropského inspektora ochrany údajů (EDPS), je toto 
ustanovení důležité pro vysokou úroveň ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) opatření, která usnadní navázání 
kontaktu mezi předepisující a vydávající 
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osobou pro účely vyjasnění sporných 
otázek ohledně předpisu;

Odůvodnění

Systém uznávání evropských předpisů by měl umožňovat přímý kontakt mezi lékaři a 
lékárníky. Takový přímý kontakt je základním předpokladem pro vyjasnění případných 
nejasností v souvislosti s podáváním léčivých přípravků a je dnes již v členských státech 
běžný.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Článek 14 se použije též pro předpisy 
na zdravotnické prostředky schválené 
podle právních předpisů daného 
členského státu.

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – návětí a písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme: Komise přijme:
a) seznam specifických kritérií a 
podmínek, které musí evropské referenční 
sítě splňovat, včetně podmínek a kritérií, 
které musí splňovat poskytovatelé 
zdravotní péče, kteří se chtějí zapojit do 
evropských referenčních sítí, aby se 
zajistilo, že evropské referenční sítě:

a) seznam specifických kritérií a 
podmínek, které musí evropské referenční 
sítě splňovat, včetně seznamu oblastí 
vzácných nemocí, které je třeba zohlednit, 
a podmínek a kritérií, které musí splňovat 
poskytovatelé zdravotní péče, kteří se 
chtějí zapojit do evropských referenčních 
sítí, aby se zajistilo, že evropské referenční 
sítě:

Odůvodnění

Jak je uvedeno v důvodové zprávy k návrhu směrnice (bod 8.3), spočívá nejdůležitější cíl 
evropských referenčních sítí v tom, že „by měly poskytovat zdravotní péči pacientům, jejichž 
stav vyžaduje zvláštní soustředění zdrojů nebo odborných znalostí, aby byla zajištěna cenově 

Adlib Express Watermark



PE 418.168v02-00 46/53 AD\773861CS.doc

CS

dostupná, vysoce kvalitní a nákladově efektivní zdravotní péče“.  To by se mělo také odrazit v 
příslušném článku směrnice.

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) opatření pro zajištění finanční a 
geografické dostupnosti evropských 
referenčních sítí.

Odůvodnění

Pokud je na Evropské úrovni organizována nějaká specializovaná péče, je třeba zajistit, aby 
byla dostupná.

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Telemedicína

Praktičtí lékaři, kteří pacientům v EU 
poskytují zdravotní péči v rámci 
telemedicíny, jsou zaregistrováni 
zdravotnickým regulačním orgánem 
členského státu, v němž je tato péče 
poskytována.

Odůvodnění

Zdravotnické regulační orgány v členských státech EU musí regulovat všechny lékaře, kteří 
poskytují zdravotní péči pro pacienty v jejich členských státech, nehledě na to, kde praktický 
lékař tuto léčbu poskytuje.

Pozměňovací návrh 72
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Návrh směrnice
Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce při řízení v oblasti nových
zdravotnických technologií

Spolupráce při řízení v oblasti 
zdravotnických technologií

Odůvodnění

Navrhovaná síť musí být řízena podle zásad dobré správy, jak je stanoveno v bílé knize o 
evropské správě věcí veřejných Komise (2001), a zejména by měla být otevřená, 
kontrolovatelná, účinní a soudržná.  Cílem spolupráce při hodnocení zdravotnických 
technologií by mělo být to, aby postupy byly průhledné, objektivní, kompletní a včasné.  
Komise by proto měla pro hodnocení zdravotnických technologií uznávat pouze orgány, které 
vyhovují těmto standardům. Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k 
bodu odůvodnění 43.

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropská komise po konzultaci s 
Evropským parlamentem stanoví operační 
rámec pro síť, která je založena na 
zásadách dobré správy včetně 
průhlednosti, objektivnosti, spravedlivých 
postupů a široké a plné účasti 
zúčastněných stran všech relevantních 
společenských skupin, včetně 
zdravotnických pracovníků, pacientů, 
výzkumníků a průmyslu. 

Odůvodnění

Navrhovaná síť musí být řízena podle zásad dobré správy, jak je stanoveno v bílé knize o 
evropské správě věcí veřejných Komise (2001), a zejména by měla být otevřená, 
kontrolovatelná, účinní a soudržná.  Cílem spolupráce při hodnocení zdravotnických 
technologií by mělo být to, aby postupy byly průhledné, objektivní, kompletní a včasné.  
Komise by proto měla pro hodnocení zdravotnických technologií uznávat pouze orgány, které 
vyhovují těmto standardům. Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k 
bodu odůvodnění 43.
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Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a a, b a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) najít trvale udržitelné způsoby, jak 
uvést v soulad dostupnost léčiv, 
odměňování inovací a hospodaření 
s prostředky na zdravotní péči.
ab) rozvinout průhledné, objektivní, 
inkluzivní a včasné postupy a metody, 
které vyvažují všechny cíle; 
ac) zajistit plnou účast všech relevantních 
společenských skupin, zejména pacientů, 
lékařské společnosti, výzkumu 
a průmyslu; 

Odůvodnění

Navrhovaná síť musí být řízena podle zásad dobré správy, jak je stanoveno v bílé knize o 
evropské správě věcí veřejných Komise (2001), a zejména by měla být otevřená, 
kontrolovatelná, účinní a soudržná.  Cílem spolupráce při hodnocení zdravotnických 
technologií by mělo být to, aby postupy byly průhledné, objektivní, kompletní a včasné.  
Komise by proto měla pro hodnocení zdravotnických technologií uznávat pouze orgány, které 
vyhovují těmto standardům. Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k 
bodu odůvodnění 43.

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpořit poskytování objektivních, 
spolehlivých, včasných, transparentních a 
přenositelných informací o střednědobé a 
dlouhodobé účinnosti zdravotnických 
technologií a umožnit účinnou výměnu 
těchto informací mezi vnitrostátními 
orgány nebo subjekty.

b) podpořit poskytování objektivních, 
spolehlivých, včasných, transparentních a 
přenositelných informací o střednědobé a 
dlouhodobé účinnosti zdravotnických 
technologií a možných vedlejších účincích
a vlivech na společnost a umožnit účinnou 
výměnu těchto informací mezi 
vnitrostátními orgány nebo subjekty.
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Odůvodnění

V tomto článku je stanovena spolupráce míst příslušných pro hodnocení dopadů technologií 
ve zdravotnictví. Tato místa nemají k dispozici pouze informace o účinnosti, nýbrž i o 
případných vedlejších účincích a společenských změnách. Měla by tudíž probíhat i výměna 
informací o těchto otázkách.

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy určí orgány nebo subjekty, 
které se zapojí do sítě uvedené v odstavci 
1, a sdělí Komisi názvy a kontaktní údaje 
uvedených orgánů nebo subjektů.

3. Členské státy určí orgány nebo subjekty, 
které se zapojí do sítě uvedené v odstavci 
1. Komise umožní připojení k síti jen 
orgánům, které splňují zásady dobré 
správy.

Odůvodnění

Navrhovaná síť musí být řízena podle zásad dobré správy, jak je stanoveno v bílé knize o 
evropské správě věcí veřejných Komise (2001), a zejména by měla být otevřená, 
kontrolovatelná, účinní a soudržná.  Cílem spolupráce při hodnocení zdravotnických 
technologií by mělo být to, aby postupy byly průhledné, objektivní, kompletní a včasné.  
Komise by proto měla pro hodnocení zdravotnických technologií uznávat pouze orgány, které 
vyhovují těmto standardům. Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k 
bodu odůvodnění 43.

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 19 odst. 2 přijme opatření nezbytná 
pro zřízení a řízení této sítě a pro určení 
povahy a typu informací, které se mají 
vyměňovat.

4. Komise v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 19 odst. 2 přijme opatření nezbytná 
pro zřízení a řízení této sítě v souladu s 
výše uvedenými cíli a pro určení povahy a 
typu informací, které se mají vyměňovat.

Odůvodnění

Navrhovaná síť musí být řízena podle zásad dobré správy, jak je stanoveno v bílé knize o 
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evropské správě věcí veřejných Komise (2001), a zejména by měla být otevřená, 
kontrolovatelná, účinní a soudržná.  Cílem spolupráce při hodnocení zdravotnických 
technologií by mělo být to, aby postupy byly průhledné, objektivní, kompletní a včasné.  
Komise by proto měla pro hodnocení zdravotnických technologií uznávat pouze orgány, které 
vyhovují těmto standardům. Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k 
bodu odůvodnění 43.

Pozměňovací návrh 78

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 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, a zejména čl. 8 odst. 4 směrnice 
95/46/ES.

Odůvodnění

Čl. 8 odst. 4 směrnice 95/46/ES stanovuje zvláštní požadavky týkající se dalšího použití údajů 
o zdravotní péči.

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy předají Komisi údaje 
uvedené v odstavci 1 nejméně jednou 
ročně, s výjimkou údajů, které se již 
shromažďují na základě směrnice 
2005/36/ES.

2. Je-li to nezbytné, členské státy předají 
Komisi údaje uvedené v odstavci 1, s 
výjimkou údajů, které se již shromažďují 
na základě směrnice 2005/36/ES.
Hodnocení, zda je předání údajů nezbytné 
pro legitimní účely, bude náležitě 
stanoveno předem.
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Odůvodnění

Povinnost předávat údaje Komisi by měla záviset na tom, zda je předání posouzeno jako 
nezbytné. Údaje by neměly být předávány automaticky jednou ročně.

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, 
s ohledem na článek 8 uvedeného 
rozhodnutí. Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 
rozhodnutí 1999/468/ES je stanovena na tři 
měsíce.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, 
s ohledem na článek 8 uvedeného 
rozhodnutí. Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 
rozhodnutí 1999/468/ES je stanovena na tři 
měsíce. Odkazuje-li se na prováděcí 
opatření týkající se zpracování osobních 
údajů, konzultuje se evropský inspektor 
ochrany údajů. 

Odůvodnění

Jak evropský inspektor ochrany údajů doporučuje ve svém stanovisku, je důležité, aby byl v 
těchto záležitostech konzultován.

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do pěti let od data stanoveného v čl. 22 
odst. 1 Komise vyhotoví zprávu o 
uplatňování této směrnice a předloží ji 
Evropskému parlamentu a Radě.

Do pěti let od data stanoveného v čl. 22 
odst. 1 Komise vyhotoví zprávu o 
uplatňování této směrnice a předloží ji 
Evropskému parlamentu a Radě. Tato 
zpráva věnuje zvláštní pozornost účinkům 
uplatňování této směrnice na mobilitu 
pacientů a všech účastníků 
zdravotnických systémů v členských 
státech. Komise případně předloží spolu se 
zprávou návrhy na legislativní změny. 

Za tímto účelem a aniž je dotčen článek 22 
sdělí členské státy Komisi informace o 

Za tímto účelem, a aniž je dotčen článek 
22, sdělí členské státy Komisi informace o 

Adlib Express Watermark



PE 418.168v02-00 52/53 AD\773861CS.doc

CS

všech opatřeních, která zavedly, změnily
nebo ponechaly v platnosti za účelem 
provedení postupů stanovených v článcích 
8 a 9.

všech opatřeních, která uplatní za účelem 
provedení této směrnice.

Odůvodnění
Je třeba upřesnit určité aspekty, jimž se musí hodnotící zpráva věnovat. Zpráva by mimoto 
měla být vyhotovena do tří let.

Adlib Express Watermark



AD\773861CS.doc 53/53 PE 418.168v02-00

CS

POSTUP

Název Práva pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče

Referenční údaje KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD)

Příslušný výbor ENVI

Výbor, který zaujal stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

IMCO
2.9.2008

Přidružený(é) výbor(y) - datum 
oznámení na zasedání

23.9.2008

Navrhovatel
       Datum jmenování

Bernadette Vergnaud
10.9.2008

Projednání ve výboru 6.11.2008 22.1.2009 11.2.2009

Datum přijetí 9.3.2009

Výsledek závěrečného hlasování +:
–:
0:

19
16
2

Členové přítomní při závěrečném 
hlasování

Mogens Camre, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, 
Martí Grau i Segú, Ioan Lucian Hămbăşan, Malcolm Harbour, Pierre 
Jonckheer, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, 
Catiuscia Marini, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton 
Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide 
Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas 
Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Náhradník(ci) přítomný(í) při 
závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Jan Cremers, 
Magor Imre Csibi, Brigitte Fouré, Benoît Hamon, Othmar Karas, José 
Ribeiro e Castro, Olle Schmidt, Søren Bo Søndergaard, Anja 
Weisgerber, Stefano Zappalà

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) 
přítomný(í) při závěrečném hlasování

Alfredo Antoniozzi, Thijs Berman, Christofer Fjellner, Jim Higgins, 
Maria Grazia Pagano

Adlib Express Watermark


