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Zadeva: Predlog direktive Evropskega parlamenta in sveta o uveljavljanju pravic 
pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva

Spoštovani gospod predsednik,

Predsednik Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane je poslal pismo odboru, v 
katerem se je v skladu s členom 35 poslovnika s pismom posvetoval o pravni podlagi zgoraj
omenjenega predloga.

Odbor je omenjeno vprašanje obravnaval na seji dne 12. februarja 2009.

Odbor za okolje je vložil predloge za spremembo pravne podlage iz členov 95 do 152 
Pogodbe o ES; členov 16 in 152; členov 42, 152 in 308; členov 137 in 152 ali členov 95 in 
152.

To vprašanje se bo obravnavalo v nadaljevanju, začenši z načeli iz sodne prakse Sodišča 
evropskih skupnosti.

Kot vemo, mora imeti vsak zakonodajni akt Skupnosti pravno podlago, v kateri so 
opredeljene pristojnosti Skupnosti in določen tip akta, ki se lahko sprejme ter postopek 
sprejemanja, ki mu je treba slediti.

Sodišče Evropskih skupnosti je v mnenju št. 2/00 z dne 6. decembra 20011 o izbiri pravne 
                                               
1[2001] ZOdl. I-9713.
na spletu: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
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podlage za sklenitev mednarodnega sporazuma (natančneje kartagenskega protokola) jasno 
povedalo:

„V zvezi s tem je treba poudariti, da je ustrezna izbira pravne podlage pomembna z ustavnega 
vidika. Ker ima Skupnost namreč le pristojnosti, ki so ji bile dodeljene, mora pripojiti 
Protokol določeni določbi Pogodbe, ki jo pooblašča, da odobri ta akt. Izbira napačne pravne 
podlage lahko torej povzroči neveljavnost samega akta za sklenitev in zato lahko razveljavi 
privolitev Skupnosti, da jo zavezuje sporazum, ki ga je podpisala. Tako je zlasti v primeru, če 
Pogodba Skupnosti ne daje zadostne pristojnosti za ratifikacijo celotnega sporazuma, kar 
privede do preučitve delitve pristojnosti med Skupnostjo in državami članicami za sklenitev 
načrtovanega sporazuma s tretjimi državami, ali tudi če ustrezna pravna podlaga navedenega 
akta za sklenitev določa drug zakonodajni postopek od tistega, ki so ga institucije Skupnosti 
dejansko izvedle.“ (glej poudarjeno)

Sodišče po eni strani poudarja, da ima izbira pravne podlage ustavni vidik, saj Skupnost nima 
pravnega reda s splošnimi cilji, ampak jo vodi načelo prenosa pristojnosti. Po drugi strani pa 
Sodišče težko pokaže na primer, pri katerem nobena pravna podlaga ne bi mogla zajeti 
ukrepov Skupnosti (kjer ni „zadostne pristojnosti“) ali pri katerem bi sprememba pravne 
podlage imela za posledico spremembo postopka sprejemanja. Zgovoren primer je mnenje 
generalnega pravobranilca Jacobsa z dne 12. novembra 2001 pri primeru C-314/99 
Nizozemska proti Komisiji1, v katerem bi sprememba pravne podlage pomenila, da bi se akt 
moral sprejeti po postopku, ki je drugačen od tistega, po katerem je akt dejansko bil sprejet. 

V tem primeru, kot je pravna služba Parlamenta poudarila v primeru British American 
Tobacco2, je napaka pri pravni podlagi zgolj formalna, ko sproži nepravilnosti pri postopku 
sprejemanja akta in lahko povzroči njegovo razveljavitev, saj spreminja njegovo vsebino in s 
tem izniči njegovo zakonitost.

Sodišče Evropskih skupnosti meni, da izbira pravne podlage ni subjektivna, ampak mora 
temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki so predmet sodnega nadzora3, kot sta cilj in vsebina 
zadevnega ukrepa4. Odločilni dejavnik bi nadalje moral biti glavni cilj ukrepa.5

                                                                                                                                                  
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=d
ocnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint
&affclose=affclose&numaff=2%2F00&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomus
uel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit
1 [2002] ZOdl. I-05521.
na spletu: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,25
0591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuri
dica~&checktexte=checkbox&visu=#texte

2 Zadeva C-491/2001 The Queen v Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd and Imperial Tobacco Ltd  [2002] ZOdl. I-11453. 
na spletu:

3 Zadeva 45/86 Komisija proti Svetu [1987] ZOdl. 1439, odstavek 5.
4 Zadeva C-300/89 Komisija proti Svetu [1991] ZOdl. I-287, odstavek 10.
5 Zadeva C-377/98 Nizozemska proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2001] ZOdl. I-7079, odstavek 27.
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V skladu s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti je splošni člen Pogodbe zadostna 
pravna podlaga, čeprav ukrep poskuša podrejeno doseči cilj posameznega člena Pogodbe1.

Vendar ob upoštevanju dveh ciljev, ki sta nerazdružljiva, ne da bi eden bil drugotnega 
pomena ali posreden v primerjavi z drugim, bi se lahko menilo, da je treba uporabiti dve 
pravni podlagi.2

Sodišče daje prednost eni pravni podlagi, razen ko ima instrument dva enakovredna cilja. 

V tem primeru Komisija izbere pravno podlago v členu 95 Pogodbe o ES3. 

                                               
1 Zadeva C-377/98 Nizozemska proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2001] ZOdl. I-7079, odstavka 27-28. 
Zadeva C-491/2002 British American Tobacco (Investments) in Imperial Tobacco [2002] ZOdl. I-11453, 
odstavka 93-94.
2 Zadeva C-165/87 Komisija proti Svetu [1988] ZOdl. 5545, odstavek 11.
3 Člen 95

1. Z odstopanjem od določb člena 94 in kadar ta pogodba ne določa drugače, se za doseganje ciljev iz člena 14 
uporabljajo v nadaljevanju navedene določbe.  Svet v skladu s postopkom iz člena 251 in po posvetovanju z 
Ekonomsko-socialnim odborom sprejme ukrepe za približevanje določb zakonov in drugih predpisov v državah 
članicah, katerih predmet je vzpostavitev in delovanje notranjega trga.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za davčne določbe, določbe o prostem gibanju oseb niti za tiste, ki se nanašajo na 
pravice in interese zaposlenih.

3. Komisija ima v svojih predlogih iz odstavka 1, ki zadevajo zdravje, varnost, varstvo okolja in varstvo 
potrošnikov, za izhodišče visoko raven varstva, pri čemer zlasti upošteva nova dognanja na podlagi znanstvenih 
dejstev. V okviru svojih pristojnosti si tudi Evropski parlament in Svet prizadevata za doseganje tega cilja.

4. Če po tem, ko Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep, država članica meni, da mora ohraniti nacionalne 
določbe zaradi pomembnih potreb iz člena 36 ali določbe, ki zadevajo varstvo okolja ali delovnega okolja, o teh 
določbah pa tudi o razlogih za njihovo ohranitev uradno obvesti Komisijo.

5. Brez poseganja v odstavek 4 pa država članica, če po tem, ko Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep, 
meni, da mora na podlagi novih znanstvenih spoznanj o varstvu okolja ali delovnega okolja uvesti nacionalne 
določbe zaradi problema, ki je specifičen zanjo in je posledica sprejetja usklajevalnega ukrepa, o načrtovanih 
določbah pa tudi o razlogih za njihovo uvedbo uradno obvesti Komisijo.

6. Komisija v šestih mesecih po uradnih obvestilih iz odstavkov 4 in 5 odobri ali zavrne nacionalne določbe, 
potem ko preveri, ali so morda sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikrita omejitev trgovine med državami 
članicami in ali ovirajo delovanje notranjega trga.

Če Komisija v tem roku ne sprejme nobene odločitve, se šteje, da so nacionalne določbe iz odstavkov 4 in 5 
odobrene.
Če to upravičuje zahtevnost zadeve in če ni nevarnosti za zdravje ljudi, lahko Komisija zadevno državo članico 
uradno obvesti, da se rok iz tega odstavka lahko podaljša za nadaljnje obdobje največ šestih mesecev.

7. Če se v skladu z odstavkom 6 državi članici dovoli ohranitev ali uvedba nacionalnih določb, ki odstopajo od 
usklajevalnega ukrepa, Komisija nemudoma preveri, ali naj predlaga prilagoditev temu ukrepu. 

8. Če država članica izpostavi specifičen problem glede javnega zdravja na področju, ki so ga urejali prejšnji 
usklajevalni ukrepi, na to opozori Komisijo, ki nemudoma preveri, ali naj Svetu predlaga ustrezne ukrepe.

9. Z odstopanjem od postopka, določenega v členih 169 in 170, lahko Komisija ali katera koli država članica 
predloži zadevo neposredno Sodišču, če meni, da druga država članica zlorablja pooblastila iz tega člena. 
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Komisija svojo izbiro opraviči pri natančni obravnavi splošnih pravnih vidikov predloga. 
Vzpostavi splošni zakonodajni okvir za čezmejno zdravstveno varstvo, ki ga sestavljajo (1) 
načela, ki so skupna vsem sistemom zdravstvenega varstva v EU, (2) poseben okvir za 
čezmejno zdravstveno varstvo in (3) oblike evropskega sodelovanja na področju 
zdravstvenega varstva. Cilj v končni analizi je „vzpostaviti splošni okvir za izvajanje varnega, 
visoko kakovostnega in učinkovitega čezmejnega zdravstvenega varstva v Evropski uniji ter 
zagotoviti prosti pretok zdravstvenih storitev in visoko raven varovanja zdravja, ob popolnem 
upoštevanju obveznosti držav članic pri organizaciji in izvajanju zdravstvenih storitev in 
zdravniške oskrbe“. 

Veliko sprememb se je prestavilo v pravno podlago. Zdaj jih je treba upoštevati.

Najprej je treba upoštevati člen 152, ki je bil predložen samostojno ali z drugimi členi.

(a) Člen 1521 kot edina pravna podlaga:

                                                                                                                                                  

10. Zgornji usklajevalni ukrepi v ustreznih primerih vključujejo zaščitno klavzulo, ki dovoljuje državam 
članicam, da zaradi enega ali več neekonomskih razlogov iz člena 36 sprejmejo začasne ukrepe, ki so predmet 
nadzornega postopka Skupnosti. (poudarek je dan)
1 Člen 152 se glasi:

1. Pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik in dejavnosti Skupnosti se zagotavlja visoka raven varovanja 
zdravja ljudi.

Dejavnost Skupnosti, ki dopolnjuje nacionalne politike, je usmerjena k izboljševanju javnega zdravja, 
preprečevanju človekovih obolenj in bolezni ter odpravljanju vzrokov, ki ogrožajo zdravje ljudi. Ta dejavnost 
zajema obvladovanje močno razširjenih težkih bolezni s spodbujanjem raziskovanja njihovih vzrokov, prenosa in 
preprečevanja, pa tudi obveščanja o zdravju in zdravstvene vzgoje.

Skupnost dopolnjuje ukrepe držav članic za zmanjševanje škode za zdravje zaradi uživanja drog, vključno z 
obveščanjem in preprečevanjem.

2. Skupnost spodbuja sodelovanje med državami članicami na področjih iz tega člena in, če je potrebno, podpira 
njihove ukrepe.

Države članice v povezavi s Komisijo medsebojno usklajujejo svoje politike in programe na področjih iz 
odstavka 1. Komisija lahko v tesni povezavi z državami članicami daje koristne pobude za pospeševanje 
takšnega usklajevanja.

3. Skupnost in države članice pospešujejo sodelovanje s tretjimi državami in pristojnimi mednarodnimi 
organizacijami na področju javnega zdravja.

4. Svet v skladu s postopkom iz člena 251 ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom 
regij prispeva k doseganju ciljev iz tega člena s sprejetjem:

(a) ukrepov, ki določajo visoke standarde kakovosti in varnosti organov in snovi človeškega izvora, krvi in 
krvnih derivatov; ti ukrepi državam članicam ne preprečujejo ohranjanja ali uvedbe strožjih zaščitnih ukrepov;

(b) ukrepov, z odstopanjem od člena 37, na veterinarskem in fitosanitarnem področju, katerih neposredni cilj je
varovanje javnega zdravja;

(c) spodbujevalnih ukrepov za varovanje in izboljšanje zdravja ljudi, pri čemer je izključeno kakršno koli 
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Čeprav ta člen obravnava javno zdravje, so ukrepi, ki se lahko sprejmejo na njegovi osnovi, 
omejeni. Medtem ko odstavek 1 Skupnosti dodeljuje pristojnost, da ukrepa v smeri 
„izboljševanja javnega zdravja, preprečevanju človekovih obolenj in bolezni ter odpravljanju 
vzrokov, ki ogrožajo zdravje ljudi“, je ta pristojnost jasno opredeljena kot dopolnilo 
nacionalnih politik. Nadalje se opredeljuje: „Ta dejavnost zajema obvladovanje močno 
razširjenih težkih bolezni s spodbujanjem raziskovanja njihovih vzrokov, prenosa in 
preprečevanja, pa tudi obveščanja o zdravju in zdravstvene vzgoje. Skupnost dopolnjuje 
ukrepe držav članic za zmanjševanje škode za zdravje zaradi uživanja drog, vključno z 
obveščanjem in preprečevanjem.“ Člen 152(2) se nanaša na sodelovanje med državami 
članicami na tem področju, podpira njihove ukrepe in usklajevanje nacionalnih politik ter 
programov, medtem ko člen 152(3) obravnava spodbujanje sodelovanja s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami, ki so pristojne za področje javnega zdravja.

Edina zakonodajna pristojnost postopka soodločanja je iz člena 152(4), ki predvideva, da kot 
prispevek k predhodno navedenim ciljem sprejmejo ukrepi, ki določajo visoke standarde 
kakovosti in varnosti organov in snovi človeškega izvora, krvi in krvnih derivatov, na 
veterinarskem in fitosanitarnem področju, katerih neposredni cilj je varovanje javnega zdravja 
ter spodbujevalnih ukrepov za varovanje in izboljšanje zdravja ljudi, pri čemer je izključeno 
kakršno koli usklajevanje zakonov in drugih predpisov držav članic. Poudarja se tudi, da Svet 
lahko sprejme priporočila.

Za ukrepe, ki so bili v zadnjih letih sprejeti na osnovi člena152 kot pravne podlage, je bilo 
značilno, da so vključevali določanje pravil glede zdravja pri živalskih stranskih proizvodih, 
ki niso namenjeni prehrani ljudi (COD/2008/0110); dajanje na trg in uporaba (živalske) krme 
(COD/2008/0050); priprava prepovedi uporabe določenih snovi, ki vsebujejo hormonske ali 
tireostatske učinke ter beta-agonistov v živinoreji (COD/2007/012), ter priprava postopkov 
Skupnosti za določanje mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih 
živalskega izvora (COD/2007/0064), če naštejemo samo nekaj primerov. 

Cilj predlagane direktive o pravicah pacientov je povezan z vzpostavitvijo splošnega 
zakonodajnega okvira za čezmejno zdravstveno varstvo in le malo ali sploh ne vpliva na 
izboljšanje javnega zdravja, preprečevanje obolenj in bolezni ljudi ter odpravljanju vzrokov, 
ki ogrožajo zdravje ljudi ter organizacijo in delovanje čezmejnega zdravstvenega varstva. 
Člen 152 kot edina pravna podlaga torej ne pride v poštev. Neskladnost ciljev predlagane 
direktive s členom 152 dodatno poudarja dejstvo, da člen 152 zelo jasno izključuje vsa 
usklajevanja zakonov in uredb držav članic, ko gre za  spodbujevalne ukrepe za varovanje in 
izboljšanje zdravja ljudi, ki je edina in zelo šibka skupna točka tega člena s predlogom 
Komisije.

Pojavi se vprašanje, ali bo sprejetje predlogov sprememb odbora za okolje tako zelo 

                                                                                                                                                  
usklajevanje zakonov in drugih predpisov držav članic.

Svet lahko na predlog Komisije s kvalificirano večino sprejme tudi priporočila za namene iz tega člena.

5. Pri dejavnosti Skupnosti na področju javnega zdravja je v celoti upoštevana odgovornost držav članic za 
organizacijo in zagotavljanje zdravstvenih storitev in zdravstvenega varstva. Zlasti ukrepi iz odstavka 4(a) ne 
vplivajo na nacionalne določbe o darovanju organov in krvi ali njihovi uporabi za namene zdravljenja.
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spremenilo gravitacijski center predlagane direktive, da bo lahko člen 152 postal edina pravna 
podlaga. Čeprav ni mogoče predvideti, kateri od 700 predlogov spremembe tega odbora bo 
sprejet, velja mnenje, da nobeden od njih ne bo imel tega učinka.

Člen 152 se torej ne upošteva kot edina pravna podlaga.

(b) Kombinirana pravna podlaga

Člen 95 s členom 152

Ker je edina in šibka povezava, ki obstaja med direktivo in zakonodajno pristojnostjo v členu 
152 (dejavnost za „izboljševanje javnega zdravja, preprečevanju človekovih obolenj in 
bolezni ter odpravljanju vzrokov, ki ogrožajo zdravje ljudi“), ni mogoče reči, da ima 
predlagani instrument dva cilja, ki sta vzajemno neločljivo povezana, ne da bi eden bil 
drugotnega pomena ali posreden v primerjavi z drugim. Vsekakor pa je treba poudariti, da ta 
analiza temelji na predlogu Komisije. Če bodo sprejete spremembe, izglasovane v odboru, in 
če bodo te občutno spremenile cilj in vsebino predloga, bodo potrebne nadaljnje analize.  

Zato velja mnenje, da se pravna podlaga, v kateri se kombinirata člena 95 in 152 ne upošteva.

Člen 152 s členom 161

Člen 16 ne opredeljuje nobene pristojnosti. Zgolj izjavlja in pojasnjuje.  Če torej – kot je že 
bilo rečeno – člen 152 ne more biti edina pravna podlaga, kombinacija s členom 16 tega ne bo 
rešila.

Pravna podlaga, v kateri se kombinirata člena 152 in 16, se zato ne upošteva.

Kombinacija členov 42, 152 in 308

V običajni sodni praksi za člen 422 velja, da je treba izbiro pravne podlage določiti z 
objektivnimi dejavniki, ki so predmet sodnega nadzora3, kot sta cilj in vsebina zadevnega 

                                               
1 Člen 16 se glasi:

Člen 16
Brez poseganja v člene 73, 86 in 87 ter ob upoštevanju položaja, ki ga imajo službe splošnega gospodarskega 
pomena v okviru skupnih vrednot Unije, pa tudi njihove vloge pri pospeševanju socialne in teritorialne kohezije, 
skrbijo Skupnost in države članice v mejah svojih pristojnosti na področju uporabe te pogodbe za to, da takšne 
službe delujejo na podlagi načel in pogojev, ki jim omogočajo izpolnjevanje njihovih nalog.
2 Člen 42
Svet sprejme v skladu s postopkom iz člena 251 takšne ukrepe na področju socialne varnosti, kakršni so potrebni 
za zagotovitev prostega gibanja delavcev; v ta namen vzpostavi ureditev, ki delavcem migrantom in njihovim 
vzdrževancem zagotavlja:
(a) seštevanje vseh dob, ki se upoštevajo po zakonodajah posameznih držav, za pridobitev in ohranjanje pravice 
do dajatev ter za izračun višine dajatev;
(b) izplačevanje dajatev osebam s prebivališčem na ozemlju držav članic.
V postopku iz člena 251 odloča Svet soglasno.
3 Zadeva 45/86 Komisija proti Svetu [1987] ZOdl. 1439, odstavek 5.
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ukrepa1. Odločilni dejavnik bi nadalje moral biti glavni cilj ukrepa2.

Očitno je, da se predlog ne osredotoča na zdravstveno zavarovanje delavcev migrantov in v 
obrazložitvenem memorandumu je jasno povedano, da je mehanizem, ki je predviden v 
predlogu, alternativa sistemu za delavce migrante iz Uredbe št. 1408/713. Pacientom, ki bodo 
prejemali zdravstveno varstvo iz predlagane direktive bo stroške povrnila njihovi nacionalni 
zdravstveni sistemi, sami pa bodo pokrili razliko. Medtem ko delavci migranti lahko koristijo 
sistem, ki bo vzpostavljen z direktivo, on ni namenjen njim, ampak ima bolj splošni doseg 
(pacient je opredeljen v členu 4(f) kot vsaka fizična oseba, ki prejme ali želi prejemati storitve 
zdravstvenega varstva v državi članici).

Člen 152, kot je bilo dokazano, ne pride v poštev za pravno podlago.

Glede člena 3084 Pogodbe o ES pa je Sodišče izjavilo, da je ustrezna pravna podlaga samo v 
primeru, ko nobeden drugi člen pogodbe ne daje Skupnosti ustreznih pristojnosti5. Zato pred 
izbiro te določbe za pravno podlago, mora zakonodajalec Skupnosti ugotoviti, da ni drugih 
določb v pogodbi, ki dajejo ustrezne pristojnosti za predlagani ukrep. Očitno to v tem primeru 
ne velja. Poleg tega bi bilo verjetno težko predvideti razmere, v katerih bi se člen 308 uporabil 
kot pravna podlaga z drugimi členi pogodbe.  

Končno je treba opozoriti, da te tri pravne podlage (členi 42, 152 in 308) niso skladne, saj 
predvidevajo postopke, ki se vzajemno ne ujemajo, in različno večino pri glasovanju v Svetu.

Idejo za kombiniranje členov 42, 152 in 308 pri pravni podlagi, je zato treba zavreči.

Člena 137 in 152

Člen 1376 je treba prebrati skupaj s členim 136, ki se glasi:
                                               
1 Zadeva C-300/89 Komisija proti Svetu [1991] ZOdl. I-287, odstavek 10in zadeva C-42/97 Evropski parlament 
proti Svetu [1999] ZOdl. I-869, odstavek 36.
2 Zadeva C-377/98 Nizozemska proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2001] ZOdl. I-7079, odstavek 27.
3 UL 149, 05.07.1971.
4 Člen 308
Če bi se med delovanjem skupnega trga izkazalo, da je zaradi doseganja enega od ciljev potrebno ukrepanje 
Skupnosti, ta pogodba pa ne predvideva potrebnih pooblastil, Svet na predlog Komisije in po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom soglasno sprejme ustrezne ukrepe.
5 Zadeva 45/86 Komisija proti Svetu [1987] ZOdl. 1493, odstavek 13.
6 Člen 137
1. Z namenom doseči cilje iz člena 136 Skupnost podpira in dopolnjuje dejavnosti držav članic na naslednjih 
področjih:

(a) izboljšanje zlasti delovnega okolja za varovanje zdravja in varnosti delavcev;
(b) delovni pogoji;
(c) socialna varnost in socialna zaščita delavcev;
(d) varstvo delavcev v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi;
(e) obveščanje delavcev in posvetovanje z njimi;
(f) zastopanje in kolektivna obramba interesov delavcev in delodajalcev, vključno s soodločanjem,ob 
upoštevanju odstavka 5;
(g) pogoji za zaposlitev državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo na ozemlju Skupnosti;
(h) vključevanje oseb, ki so izključene s trga dela, brez poseganja v člen 150;
(i) enakost moških in žensk glede priložnosti na trgu dela in obravnave pri delu;
(j) boj proti socialni izključenosti;
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Skupnost in države članice si ob upoštevanju temeljnih socialnih pravic, kakor so določene v 
Evropski socialni listini, podpisani v Torinu 18. oktobra 1961, in v Listini Skupnosti o 
temeljnih socialnih pravicah delavcev iz leta 1989, prizadevajo za naslednje cilje: spodbujanje 
zaposlovanja, izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev, tako da se ob ohranjanju 
izboljšav omogoči njihova uskladitev, ustrezno socialno zaščito, dialog med socialnimi 
partnerji, razvoj človeških virov za trajno visoko zaposlenost in boj proti izključenosti.
V ta namen Skupnost in države članice izvajajo ukrepe, ki upoštevajo različnost prakse 
posameznih držav članic, zlasti na področju pogodbenih odnosov, ter potrebo po ohranitvi 
konkurenčnosti gospodarstva Skupnosti.
Države članice menijo, da takšen razvoj ne bo nastal le na podlagi delovanja skupnega trga, ki 
bo dajal prednost usklajevanju socialnih sistemov, marveč tudi na podlagi postopkov, 
predvidenih v tej pogodbi, in približevanja določb zakonov ali drugih predpisov.

Ob upoštevanju dejstva, da predložena direktiva obravnava pravice pacientov, in da ni treba, 
da so pacienti delavci (pacient je v členu 4(f) predloga direktive opredeljen kot vsaka fizična 
oseba, ki prejme ali želi prejemati storitve zdravstvenega varstva v državi članici), in ob 
upoštevanju, da je v uvodu predloga direktive navedeno, da zajema naslednje oblike storitev 
zdravstvenega varstva: – uporaba zdravstvenega varstva v tujini (tj. pacient gre na zdravljenje 
k izvajalcu zdravstvenega varstva v drugi državi članici); to je znano tudi kot „mobilnost 
pacientov“; – čezmejno zagotavljanje zdravstvenega varstva (tj. prenos storitve iz ozemlja ene 
države članice na ozemlje druge); kot so na primer storitve telemedicine, diagnosticiranje in 
zdravniški recept na daljavo, laboratorijske storitve; – trajna prisotnost izvajalca 
                                                                                                                                                  
(k) posodobitev sistemov socialne zaščite, brez poseganja v točko (c).

2. V ta namen lahko Svet:
(a) sprejme ukrepe, ki so namenjeni spodbujanju sodelovanja med državami članicami s pobudami, katerih cilj je 
izboljšanje znanja, razvijanje izmenjave informacij in najboljše prakse, pospeševanje inovativnih pristopov in 
vrednotenje izkušenj, pri čemer je izključeno kakršno koli usklajevanje zakonov in drugih predpisov držav 
članic;
(b) na področjih iz odstavka 1(a) do (i) sprejme v obliki direktiv minimalne zahteve za postopno izvajanje, pri 
čemer upošteva pogoje in tehnične predpise, ki veljajo v posameznih državah članicah. Te direktive se izogibajo 
uvajanju upravnih, finančnih in zakonskih omejitev, ki bi lahko zavirale ustanavljanje in razvoj malih in srednjih 
podjetij.
Svet odloča v skladu s postopkom iz člena 251 po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom 
regij, razen na področjih iz odstavka 1(c), (d), (f) in (g) tega člena, kjer Svet na predlog Komisije ter po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom in navedenima odboroma odloča soglasno. Svet lahko na predlog 
Komisije po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno odloči, da se postopek iz člena 251 uporablja za 
odstavek 1(d), (f) in (g) tega člena.

3. Država članica lahko socialnim partnerjem na njihovo skupno zahtevo poveri izvajanje direktiv, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2.
V tem primeru zagotovi, da socialni partnerji najpozneje do datuma, ko je treba v skladu s členom249 direktivo 
prenesti, z dogovorom uvedejo potrebne ukrepe, pri tem pa mora zadevna država članica sprejeti vse potrebne 
ukrepe, da bi bila ob vsakem času sposobna jamčiti za rezultate, ki jih nalaga ta direktiva. 
4. Določbe, sprejete v skladu s tem členom:
— ne vplivajo na pravico držav članic, da določijo temeljna načela svojih sistemov socialne varnosti, in ne smejo 
bistveno poslabšati finančne uravnoteženosti teh sistemov;
— ne preprečujejo državam članicam ohranjanja ali uvedbe strožjih zaščitnih ukrepov, ki sozdružljivi s to 
pogodbo.

5. Določbe tega člena se ne uporabljajo za plače, pravico združevanja, pravico do stavke alipravico do izprtja.
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zdravstvenega varstva (tj. ustanovitev izvajalca zdravstvenega varstva v drugi državi članici) 
in, – začasna prisotnost oseb (tj. mobilnost zdravstvenih delavcev, na primer začasen premik v 
državo članico pacienta zaradi izvajanja storitev), ne sodi na področje uporabe člane 136, ki 
obravnava spodbujanje zaposlovanja, izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev, 
tako da se ob ohranjanju izboljšav omogoči njihova uskladitev, ustrezno socialno zaščito, 
dialog med socialnimi partnerji, razvoj človeških virov za trajno visoko zaposlenost in boj 
proti izključenosti.

Ker je člen 152 že bil zavrnjen kot pravna podlaga, se ne more uporabiti skupaj s členom 137, 
ki sam po sebi ni ustrezna pravna podlaga za predlog direktive.
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Sklep

Edina možna pravna podlaga je člen 95. Vsekakor pa je treba poudariti, da ta analiza temelji 
na predlogu Komisije. Če bodo sprejete spremembe, izglasovane v odboru, in če bodo te 
občutno spremenile cilj in vsebino predloga, bodo potrebne nadaljnje analize.

Odbor za pravne zadeve je v skladu s tem na svoji sej 12. februarja 2009 u 8 glasovi za, 5 
proti in 1 vzdržanim1 sklenil, da priporoči, naj predlog direktive temelji na členu 95 Pogodbe 
o ES.

S spoštovanjem

Giuseppe Gargani

                                               
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Alin Lucian Antochi (predsedujoči), Rainer Wieland (podpredsednik), 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (podpredsednica), Francesco Enrico Speroni (podpredsednik), Monica 
Frassoni (poročevalka), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, 
Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas in Jaroslav Zvěřina.
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