
AM\762980CS.doc PE418.256v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2008/0142(COD)

22. 1. 2009

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
301 - 439

Návrh zprávy
John Bowis
(PE415.355v01-00)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v 
přeshraniční zdravotní péči

Návrh směrnice
(KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))



PE418.256v01-00 2/101 AM\762980CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\762980CS.doc 3/101 PE418.256v01-00

CS

Pozměňovací návrh 301
Linda McAvan

Návrh směrnice
Kapitola II – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA II vypouští se
ORGÁNY ČLENSKÉHO STÁTU 
ODPOVĚDNÉ ZA DODRŽOVÁNÍ 
SPOLEČNÝCH ZÁSAD V OBLASTI 
ZDRAVOTNÍ PÉČE

Or. en

Odůvodnění

Rozlišení mezi kapitolou II a kapitolou III je neužitečné a zbytečné. Je proto jednodušší oba 
nadpisy kapitol vypustit.

Pozměňovací návrh 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Kapitola II – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ORGÁNY ČLENSKÉHO STÁTU
ODPOVĚDNÉ ZA DODRŽOVÁNÍ 
SPOLEČNÝCH ZÁSAD V OBLASTI 
ZDRAVOTNÍ PÉČE

ČLENSKÉ STÁTY ODPOVĚDNÉ ZA 
DODRŽOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁSAD 
V OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE

Or. es

Odůvodnění

V případě použití výrazu „orgány“ by bylo nezbytné uvést také jejich definici.
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Pozměňovací návrh 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Článek 5 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblasti odpovědnosti orgánů členského 
státu, v němž je léčba poskytována

Oblasti odpovědnosti členského státu, 
v němž je léčba poskytována

Or. es

Odůvodnění

Vypouští se pro dosažení souladu s pozměňovacím návrhem týkajícím se změny názvu kapitoly 
II.

Pozměňovací návrh 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Článek 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblasti odpovědnosti orgánů členského 
státu, v němž je léčba poskytována

Oblasti odpovědnosti orgánů členských 
států

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo efektivní přeshraniční spolupráce a byla zaručena kvalitní zdravotní péče 
v celé Evropské unii, neměly by se odpovědnosti veřejných orgánů ve věci mobility pacientů 
omezovat na členský stát, v němž je léčba poskytována, ale měly by se týkat i členského státu, 
v němž je pacient pojištěn.
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Pozměňovací návrh 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Oblasti odpovědnosti orgánů členského 

státu, v němž je léčba poskytována
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:
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;
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;
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;
d) aby pacienti měli k dispozici prostředky 
k podání stížnosti a aby jim byly zaručeny 
opravné prostředky a náhrada v případě, 
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že v důsledku zdravotní péče, která jim 
byla poskytnuta, utrpěli újmu;
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;
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;
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.
2. Jakákoli opatření, která členské státy 
přijmou při provádění tohoto článku, 
dodržují ustanovení směrnice 2005/36/ES 
o uznávání odborných kvalifikací a 
směrnice 2000/31/ES o některých 
právních aspektech služeb informační 
společnosti, zejména elektronického 
obchodu.
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.

Or. de
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Pozměňovací návrh 306
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy, v nichž je léčba 
poskytována, jsou odpovědné za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče. 
Přitom se respektují zásady všeobecnosti, 
přístupu ke kvalitní péči, spravedlnosti a 
solidarity, ale i zásada, že zdravotní péče 
se poskytuje podle potřeby. 

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;
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;
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;
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;
e) aby pro léčbu poskytovanou na jejich 
území fungovaly systémy pojištění 
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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;
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;
gaby 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.

Or. sv

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že členský stát má pravomoc sám vytvářet a vyvíjet vlastní systém 
zdravotní péče, a proto by formulace této směrnice měla být méně podrobná.

Pozměňovací návrh 307
Georgs Andrejevs

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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 
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území a zajistí: 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 v případě, že je zdravotní péče 
poskytována v členském státě jiném, než je 
ten, v němž je pacient pojištěnou osobou, 
nebo v členském státě jiném, než je ten, 
v němž je poskytovatel zdravotní péče 
usazen, registrován nebo v němž má sídlo, 
byla tato zdravotní péče poskytována 
v souladu s právními předpisy členského 
státu, v němž je léčba poskytována.

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 uvedená v odst. 1 
písm. a ) byla poskytována v souladu 
s normami a pokyny týkajícími se kvality a 
bezpečnosti stanovenými členským státem, 
v němž je poskytována léčba, a současně 
zajistí:

i) aby pacientům a poskytovatelům 
zdravotní péče z jiných členských států 
mohly být poskytnuty informace o těchto 
normách a pokynech, včetně ustanovení o 
dozoru, mimo jiné i elektronickými 
prostředky;

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;

ii) aby pacientům a poskytovatelům 
zdravotní péče z jiných členských států 
mohly být poskytnuty informace o 
dostupnosti, cenách a výsledcích 
poskytované zdravotní péče, a informace o 
podrobnostech pojistného krytí 
poskytovatele zdravotní péče nebo jiných 
způsobů osobní či kolektivní ochrany 
profesní odpovědnosti;

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

d) aby pacienti měli k dispozici prostředky 
k podání stížnosti v případě, že utrpěli 
újmu v důsledku zdravotní péče, která jim 
byla poskytnuta, a aby jim byly zaručeny 
opravné prostředky a právo žádat o 
náhradu;

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 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;
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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 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;

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 pacienti, kteří byli léčeni, měli 
právo na písemný či elektronický záznam 
o této léčbě včetně lékařského doporučení 
ohledně jejich další léčby;
gb) 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, 
zejména poskytováním vysoce kvalitního 
vzdělávání a odborné přípravy i podporou 
vypracování celoevropských učebních 
osnov a akreditace zdravotnických 
pracovníků;
gc) 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.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné v této směrnici uvést ustanovení, která by zajistila mechanismy, s jejichž pomocí 
by členské státy mohly efektivně dodržovat zásady všeobecnosti, spravedlnosti, solidarity, 
kvality, bezpečnosti a přístupu ke zdravotní péči.
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Pozměňovací návrh 308
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pokud je zdravotní péče poskytována v 
členském státě jiném, než je ten, v němž je 
pacient pojištěnou osobou, nebo v 
členském státě jiném, než je ten, v němž je 
poskytovatel zdravotní péče usazen, 
registrován nebo v němž má sídlo, je na 
základě článku 2 tato zdravotní péče 
poskytována v souladu s právními 
předpisy členského státu, v němž je léčba 
poskytována.
Členský stát, v němž je léčba poskytována, 
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 pro zajištění 
toho, aby bylo poskytovatelům zdravotní 
péče umožněno splnit tyto normy s 
přihlédnutím k vývoji mezinárodní lékařské 
vědy a obecně uznávané dobré lékařské 
praxe;

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 
předpisy 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 předpisech, včetně ustanovení 
o dohledu, a to i elektronickou cestou,
ii) aby pacientům a poskytovatelům 
zdravotní péče z jiných členských států 
mohly být poskytnuty informace o 
alternativách, dostupnosti, cenách a 
možných výsledcích poskytované 
zdravotní péče a informace o pojistném 
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krytí poskytovatele zdravotní péče nebo 
jiných způsobech osobní či kolektivní 
ochrany profesní odpovědnosti;

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 alternativách, 
dostupnosti, cenách a možných 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;

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

d) aby pacienti měli k dispozici prostředky 
k podání stížnosti a aby jim byly zaručeny 
opravné prostředky a nárok na náhradu 
škody v případě, že v důsledku zdravotní 
péče, která jim byla poskytnuta, utrpěli 
újmu;

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 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;

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 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;

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 pacienti, kteří byli léčeni, měli 
právo na písemné či elektronické záznamy 
o této léčbě včetně veškerých 
zdravotnických doporučení ohledně jejich 
další léčby.
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Or. de

Pozměňovací návrh 309
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pokud je zdravotní péče poskytována 
v členském státě jiném, než je ten, v němž 
je pacient pojištěn, nebo v členském státě 
jiném, než je ten, v němž má poskytovatel 
zdravotní péče sídlo, je na základě 
druhého odstavce tohoto článku tato 
zdravotní péče poskytována v souladu 
s právními předpisy členského státu, 
v němž je léčba poskytována.
Zdravotní péče je poskytována v souladu 
s normami a pokyny týkajícími se kvality a 
bezpečnosti stanovenými členským státem, 
v němž je poskytována léčba. Členský stát, 
v němž je poskytována léčba, zajistí:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zvýšit právní jasnost tohoto článku tím, že do něj vloží text 
původně obsažený v článku 11. Zásady stanovené v návrhu Komise byly v předešlém 
pozměňovacím návrhu rovněž přesunuty do článku 1.

Pozměňovací návrh 310
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, v nichž je léčba 
poskytována, jsou odpovědné za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče.

1. Členské státy jsou odpovědné za 
organizaci zdravotnictví a poskytování 
zdravotní péče podle čl. 152 odst. 5 
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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:

Smlouvy o ES. V této souvislosti musí 
zajistit:

Or. pt

Pozměňovací návrh 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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:

Členské státy, v nichž je léčba 
poskytována, jsou odpovědné za organizaci 
zdravotnictví a poskytování bezpečné a 
vysoce kvalitní zdravotní péče v souladu se 
zásadami všeobecného přístupu, 
solidarity, cenové dostupnosti, rovné 
územní dostupnosti a demokratické 
kontroly. Členské státy, v nichž je léčba 
poskytována, jsou odpovědné i za 
prostředky k podání stížnosti a opravné
prostředky v případě újmy. V případě, že 
v důsledku zdravotní péče, která byla 
poskytnuta v rámci přeshraniční zdravotní 
péče, došlo k újmě, použije se systém 
podávání stížnosti a systém náhrady 
členského státu, ve kterém byla léčba 
poskytnuta. Členské státy, v nichž je léčba 
poskytována, stanoví jasné normy kvality 
a bezpečnosti pro zdravotní péči 
poskytovanou na jejich území a zajistí:

Or. en

Odůvodnění

Zásady všeobecného přístupu, solidarity, cenové dostupnosti, rovné územní dostupnosti a 
demokratické kontroly stanoví jako důležité zásady pro poskytování zdravotní péče 
Lisabonská smlouva. Tento pozměňovací návrh dále vyjasňuje odpovědnosti v případě újmy.
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Pozměňovací návrh 312
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – úvod 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné připomenout přesně pravomoci členských států v oblasti systému zdravotnictví a 
zásady, kterými je řízen. I zde je nezbytné učinit odkaz na obecný zájem.

Pozměňovací návrh 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy, v nichž je léčba 
poskytována, jsou odpovědné za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče. 
S ohledem na tuto skutečnost a na základě 
zásad obecného zájmu, všeobecnosti, 
přístupu ke kvalitní péči, spravedlnosti a 
solidarity a z nich odvozených poslání 
veřejné služby vyplývajících pro 
poskytovatele zdravotní péče stanoví tyto 
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státy jasné normy kvality a bezpečnosti pro 
zdravotní péči poskytovanou na jejich 
území a zajistí:

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by neměly k zásadám všeobecnosti, dostupnosti, spravedlnosti a solidarity 
pouze přihlížet. Měly by na základě těchto zásad služby zdravotní péče organizovat a 
poskytovat (viz také článek 16 Smlouvy o ES).

Pozměňovací návrh 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy, v nichž je léčba 
poskytována, jsou odpovědné za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče. 
S ohledem na tuto skutečnost a na základě 
zásad všeobecnosti, přístupu ke kvalitní 
péči, spravedlnosti a solidarity a z nich 
odvozených poslání veřejné služby 
vyplývajících pro poskytovatele zdravotní 
péče stanoví tyto státy jasné normy kvality 
a bezpečnosti pro zdravotní péči 
poskytovanou na jejich území a zajistí:

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by neměly k zásadám všeobecnosti, dostupnosti, spravedlnosti a solidarity 
pouze přihlížet, měly by v souladu s nimi služby zdravotní péče také organizovat a poskytovat.
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Pozměňovací návrh 315
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl

Pozměňovací návrh 316
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Každý členský stát je odpovědný za 
průběh léčby, organizaci zdravotnictví a 
poskytování zdravotní péče. S ohledem na 
tuto skutečnost, na zásady bezplatnosti, 
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:

Or. pl

Odůvodnění

Zdravotní péče v EU musí být bezplatná i v soukromých zařízeních zdravotní péče.
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Pozměňovací návrh 317
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Přístupnost pro zdravotně postižené osoby musí být stanovena jako základní zásada 
poskytování zdravotní péče spolu s ostatními základními zásadami, protože rovný přístup ke 
zdravotní péči pro zdravotně postižené osoby je otázkou lidských práv.

Pozměňovací návrh 318
Iles Braghetto

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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:

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 přihlédnou k těmto aspektům:
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Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby členské státy „zajistily“ konkrétní věci, je v rozporu s jejich odpovědností za 
stanovení vlastních norem kvality a bezpečnosti. S ohledem na článek 152 Smlouvy, který 
uvádí, že členské státy nesou odpovědnost za organizaci, financování a poskytování zdravotní 
péče pro své občany, je zřejmě vhodnější uvádět, že by členské státy měly „přihlédnout“ spíše 
než „zajistit“.

Pozměňovací návrh 319
Kartika Tamara Liotard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(–a) aby poskytovatelé zdravotní péče 
neodmítli poskytnout zdravotní péči 
žádnému pacientovi z důvodu jeho 
sociálně-ekonomického postavení, ať už 
se jedná o pacienta ze stejného členského 
státu nebo o pacienta z jiného členského 
státu;

Or. nl

Odůvodnění

Každý členský stát je a zůstane zodpovědný za poskytnutí zdravotní péče pacientovi bez 
ohledu na jeho sociálně-ekonomické postavení.

Pozměňovací návrh 320
Edite Estrela

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) aby fungovaly mechanismy pro a) je-li péče poskytovaná v jednom 
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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;

členském státě odlišná od péče ve státě, 
v němž je pacient pojištěn, musí být 
zdravotní péče poskytována podle 
platných vnitrostátních právních předpisů 
členského státu, v němž je pacient léčen;  

Or. pt

Pozměňovací návrh 321
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 pacienti na požádání obdrželi 
informace o takových normách a 
pokynech, včetně ustanovení o dohledu a 
posuzování;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zaměřit pozornost článku na důležitý úkol, kterým je zajišťování 
právní jasnosti a informací nutných pro informované rozhodování o přeshraniční zdravotní 
péče.

Pozměňovací návrh 322
Marianne Thyssen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) aby zdravotní péče byla skutečně 
poskytnuta dle norem kvality a 
bezpečnosti uvedených v článku 1; za 
tímto účelem musí být zohledněny 
poznatky mezinárodní lékařské vědy
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obecně uznávané dobré lékařské praxe; a zásady obecně uznávané dobré lékařské 
praxe;

Or. nl

Pozměňovací návrh 323
Gyula Hegyi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 byly regulativní požadavky pro 
poskytovatele zdravotní péče jasně určeny 
s přihlédnutím k poznatkům mezinárodní 
lékařské vědy a k zásadám obecně 
uznávané dobré lékařské praxe;

Or. hu

Odůvodnění

Dle našeho názoru je povinností členských států stanovit mezinárodní pravidla vztahující se 
na základní zásady a na základní požadavky poskytování zdravotní péče a také kontrolovat 
provádění těchto pravidel ze strany poskytovatelů zdravotní péče, respektive učinit opatření 
k zajištění dodržování těchto pravidel. Proto doporučujeme stanovit v odst. 1 písm. a) jasné 
regulativní požadavky na povinnosti členských států.

Pozměňovací návrh 324
Kathy Sinnott

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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 
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uznávané dobré lékařské praxe; k poznatkům mezinárodní lékařské vědy a 
k zásadám obecně uznávané dobré lékařské 
praxe;

Or. en

Odůvodnění

Access to high quality care and best practice are enshrined in training and education.

Today, there are striking and important differences in the education and training structures
applying in different Member States. This gives rise to uncertainties for patients regarding the 
quality of care they may receive, because the structure of training of medical doctors varies 
significantly in terms of duration and contents. 

Consequently, raising and harmonising the standards of professional education, training and 
certification are practical and important steps which will deliver quality assurance. If all 
healthcare providers can offer the same level of treatment throughout the EU - thanks to 
European common standards of education and training- , patients will be assured that the 
quality of care provided at home is similar to that supplied on a cross-border basis. 

Pozměňovací návrh 325
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby normy kvality platily i pro zdravotnické záchranné služby.
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Pozměňovací návrh 326
Kathy Sinnott

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Je zjevné, že v případě nehody (či katastrofy) by měla být zdravotní péče poskytována 
s minimem správních postupů pro předchozí povolování.

Potřeba rychlé reakce v mimořádné situaci v přeshraničních oblastech bude vyžadovat širší 
spolupráci členských států a jejich zdravotnických záchranných služeb na regionální úrovni. 
Záchranáři jsou v těchto situacích důležitými pracovníky.

Pozměňovací návrh 327
Urszula Krupa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 pro zajištění 
toho, aby bylo poskytovatelům zdravotní 
péče umožněno splnit tyto normy bez újmy 
vůči domácím právním předpisům, s 
přihlédnutím k poznatkům mezinárodní 
lékařské vědy a k zásadám obecně 
uznávané dobré lékařské praxe;

Or. pl
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Odůvodnění

Země Společenství mohou provést regulaci v této záležitosti podrobněji, nicméně musí brát 
ohled na mezinárodní stav lékařské vědy a obecně platnou dobrou lékařskou praxi. 

Pozměňovací návrh 328
Anne Ferreira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 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 byly 
skutečně dodržovány;

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné, aby poskytovatelé zdravotní péče učinili vše pro dodržování norem kvality a 
bezpečnosti v oblasti zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) aby byly tyto normy kvality a 
bezpečnosti veřejně dostupné ve formátu 
pro občany jasném a dostupném;

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy musí být ve věci norem kvality a bezpečnosti otevřené a transparentní, a proto 
by měly být povinny je zveřejnit.

Pozměňovací návrh 330
Umberto Guidoni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) aby proces certifikace a akreditace 
léčebných postupů bral u veřejných a 
soukromých zdravotnických systémů 
v úvahu kvalitu a bezpečnost i kritéria 
udržitelnosti; nárůst nákladů, který nelze 
odhadnout ani odůvodnit skutečným 
nárůstem zdraví lidí, by mohl předurčit 
zhroucení veřejných zdravotnických 
systémů a progresivní diskriminaci 
pacientů trpících zdravotními obtížemi, 
které vyžadují nákladnou léčbu, ze strany 
systémů pojištění;

Or. en

Odůvodnění

Certifikace a akreditace léčebných postupů musí brát v úvahu i kritéria udržitelnosti 
veřejných a soukromých zdravotnických systémů. V případě, že se oběh změní na snahu o 
nevybíravý nákup léčby a/nebo diagnostických řešení, mohly by následné náklady vést 
k progresivní diskriminaci pacientů postižených obtížemi, jež vyžadují nákladnou léčbu, které 
by systémy pojištění ve stále větší míře odmítaly, jak se tomu stalo v minulosti například u 
osob trpících AIDS.
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Pozměňovací návrh 331
Nicolae Vlad Popa

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

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 uvedená v odst. 1 
písm. a ) byla poskytována v souladu 
s normami a pokyny týkajícími se kvality a 
bezpečnosti stanovenými členským státem, 
v němž je poskytována léčba, a současně 
zajistí:

i) aby pacientům a poskytovatelům 
zdravotní péče z jiných členských států 
byly poskytnuty informace o těchto 
normách a pokynech, včetně ustanovení o 
dozoru, mimo jiné i elektronickými 
prostředky;

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;

ii) aby pacientům a poskytovatelům 
zdravotní péče z jiných členských států 
byly poskytnuty informace o dostupnosti, 
cenách a výsledcích poskytované zdravotní 
péče, a informace o podrobnostech 
pojistného krytí poskytovatele zdravotní 
péče nebo jiných způsobů osobní či 
kolektivní ochrany profesní odpovědnosti;

Or. en

Odůvodnění

While the text proposed by the Commission implies that healthcare providers receive the 
information and pass it on to the patients so they can make an informed decision, the 
amendment suggests that both the healthcare providers and beneficiaries can be informed. 
Given the fact that both the patient has to have the information in order to make an informed 
decision, as has the healthcare provider in order to offer the best healthcare available, the 
text should state that it is imperative for both parties to be informed on standard, guidelines, 
provisions on supervision, on availability, prices and outcomes of the healthcare provided 
and details of the healthcare provider’s insurance cover or other means of personal or 
collective protection with regard to their professional liability.
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Pozměňovací návrh 332
Edite Estrela

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 služby zmíněné v bodu 1 
písm. a) byly poskytovány podle norem, za 
kvalitního vedení a bezpečně, jak je 
ustanoveno v členském státě, v němž je 
pacient léčen;

Or. pt

Pozměňovací návrh 333
Gyula Hegyi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) aby se pravidelně sledovalo, zda 
poskytovatelé zdravotní péče používají 
mezinárodní právní normy v praxi, a aby 
byla učiněna příslušná opatření, pokud 
tato pravidla nebudou dodržována;

Or. hu

Odůvodnění

Povinností členských států je vytvořit vnitrostátní pravidla založená na základních zásadách a 
na základních požadavcích poskytování zdravotní péče a kontrolovat provádění těchto 
pravidel. Proto doporučujeme stanovit povinnosti členských států přispívat k těmto zásadám. 
Pojem „opravná opatření“ je příliš obecný a dává možnost k širokému výkladu.
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Pozměňovací návrh 334
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) aby se pravidelně sledovalo, zda 
poskytovatelé zdravotní péče a 
zdravotnické záchranné služby 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;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby normy kvality platily i pro zdravotnické záchranné služby.

Pozměňovací návrh 335
Iles Braghetto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Hodnocení je důležité, aby byla vytvořena síť akreditovaných zařízení uznávaných pro kvalitu 
dlouhodobě poskytovaných služeb.
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Pozměňovací návrh 336
Linda McAvan

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 informace o 
dostupnosti, cenách a výsledcích 
poskytované zdravotní péče, včetně 
informací o kvalitě, a informace o 
podrobnostech stavu registrace 
poskytovatele zdravotní péče, pojistného 
krytí nebo jiných způsobů osobní či 
kolektivní ochrany profesní odpovědnosti;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zaměřit pozornost článku na důležitý úkol, kterým je zajišťování 
právní jasnosti a informací nutných pro informované rozhodování o přeshraniční zdravotní 
péči.

Pozměňovací návrh 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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 smluvním statutu 
péče, dostupnosti, cenách, výši a postupu 
hrazení a kvalitě, a informace o 
podrobnostech jejich pojistného krytí nebo 
jiných způsobů osobní či kolektivní
ochrany profesní odpovědnosti, a tak jim 
umožnili informovaně se rozhodnout;
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Or. fr

Odůvodnění

Poskytovatelé zdravotní péče musí podávat co nejúplnější informace, zejména o tom, zda 
vystupují jako veřejní nebo soukromí poskytovatelé, informace o jejich napojení na profesní 
sdružení, zda jsou oprávněni sloužit, atd.

Pokud jde o kvalitu, je pojem „výsledky zdravotní péče“ sporný. Pokud nějaký uznávaný a 
pověřený zdravotnický orgán poskytne akreditaci či osvědčení určitému odborníkovi nebo 
zdravotnickému zařízení, mělo by být doporučeno to uvést a omezit se na tuto informaci. 

Pozměňovací návrh 338
Urszula Krupa

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 subjekty odpovědné za poskytování 
nebo organizaci zdravotní péče
poskytovaly 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 umožnily 
informovaně se rozhodnout;

Or. pl

Odůvodnění

Tyto informace mohou být dostupné nejen v nemocnicích; pacientovi to pomůže k tomu, aby 
se dostal k potřebným fondům údajů v této oblasti.
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Pozměňovací návrh 339
Frieda Brepoels

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 statusu jejich 
organizace, 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; pacienti musí 
mít možnost těmto informacím co nejlépe 
porozumět (v případě potřeby za pomoci 
tlumočníka nebo překladu);

Or. nl

Odůvodnění

Poskytovatelé zdravotní péče musí poskytnout úplnou informaci o statusu jejich organizace. 
Statusem organizace se myslí status veřejného nebo soukromého poskytovatele služeb. Za 
úplnou informaci o statusu jsou pak považovány také  údaje o  podmínkách poskytnutí služeb 
a o jejich zpoplatnění, o licenci (zda byla odebrána či nikoliv) a o členství v profesní 
organizaci.

Kromě toho musí mít pacienti možnost pochopit informaci např. za pomoci tlumočníka. To je 
důležité také pro ošetřující personál, od kterého nelze očekávat, že bude ovládat 23 
oficiálních jazyků EU. 

Pozměňovací návrh 340
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) aby poskytovatelé zdravotní péče 
poskytovali pacientům všechny příslušné 

c) aby poskytovatelé zdravotní péče 
poskytovali pacientům všechny příslušné 
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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;

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

Or. en

Odůvodnění

Pacienti, kteří hledají zdravotní péči v zahraničí, tak budou činit v důsledku problémů 
s dostupností nebo nedostatkem vhodné péče ve své domovské zemi; je důležité, aby seznam 
kritérií významných pro volbu zdravotní péče v zahraničí uváděl i kvalitu a bezpečnost. 

Pozměňovací návrh 341
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Pojem „výsledky péče“ je velmi sporný. Jelikož neexistují objektivní a sdílená kritéria, 
poskytovatelé péče by mohli uvádět „výsledky“, které by pro ně byly zvláště příznivé.  Většina 
členských států viděla, jak se rozvíjí zveřejňování „seznamu úspěšných“ zdravotnických či 
odborných zařízení v médiích. Takováto informace však není ani patřičná, ani vhodná. V 
některých státech by mohla kromě jiného narážet na zákaz šíření reklamy.
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Pozměňovací návrh 342
Evangelia Tzampazi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) aby poskytovatelé zdravotní péče 
poskytovali pacientům všechny příslušné 
informace, zejména o dostupnosti, cenách, 
přístupnosti pro zdravotně postižené osoby
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;

Or. en

Odůvodnění

Informace o přístupnosti zdravotnických zařízení atd. jsou pro zdravotně postižené osoby 
nezbytné, aby mohly činit skutečně informovaná rozhodnutí beroucí v úvahu podmínky, které 
mají vysokou důležitost pro skutečnou schopnost získání zdravotní péče v zahraničí.

Pozměňovací návrh 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) veřejně vybraný povolovací úřad 
odesílá pacienta, aby využil zdravotní péči 
ve zdravotních zařízeních jiných 
členských států;  
cb) jako předpoklad toho, že stát, ve 
kterém je pacient pojištěn, hradí náklady, 
uděluje veřejně vybraný povolovací úřad 
předběžný souhlas s ekonomickým krytím 
léčby ve státě, kde je pacient pojištěn, 
nebo v jiném členském státě;
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Or. da

Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, kde a kdy bude pacientovi nabídnuta zdravotní péče, musí být přijímáno na 
odborném základě, nikoliv s ohledem na osobní majetkové poměry nebo individuální přístup 
ke zvláštním zdrojům.

Pozměňovací návrh 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) aby pacienti měli k dispozici prostředky 
k podání stížnosti k nezávislému orgánu 
rozhodování nebo ochránci práv 
v členském státě, v němž byla léčba 
poskytnuta, i v členském státě, v němž je 
pacient pojištěn, a aby jim byly zaručeny 
bezplatné opravné prostředky a případně 
náhrada v případě, že v důsledku zdravotní 
péče, která jim byla poskytnuta, utrpěli 
újmu;

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo nejen teoreticky, ale i prakticky zajištěno, že pacienti budou moci podat stížnost a že 
dosáhnou přiměřeného opravného prostředku a potřebné náhrady, měli by mít pacienti 
možnost podat svou stížnost a nárok v členském státě, v němž byla léčba poskytnuta, i 
v členském státě, v němž je pacient pojištěn.
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Pozměňovací návrh 345
Claude Turmes, Margrete Auken

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) aby pacienti měli k dispozici prostředky 
k podání stížnosti a aby existovaly 
bezplatné mechanismy, které zaručí 
opravné prostředky a náhradu v případě, 
že v důsledku zdravotní péče, která jim 
byla poskytnuta, utrpěli újmu nebo se 
dozvěděli o újmě způsobené v důsledku 
takové zdravotní péče;

Or. en

Odůvodnění

Pacienti by měli mít možnost žádat opravné prostředky či náhradu v případě újmy a měli by 
mít záruku, že tento proces bude bezplatný a transparentní; odkaz na existující mechanismy 
k tomuto účelu je pro dosažení uvedeného cíle zásadní.
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Pozměňovací návrh 347
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) aby pacienti měli k dispozici prostředky 
k podání stížnosti a aby existovaly 
mechanismy, kterými mohou žádat o 
opravné prostředky a náhradu v případě, 
že v důsledku zdravotní péče, která jim 
byla poskytnuta, utrpěli újmu;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zaměřit pozornost článku na důležitý úkol, kterým je zajišťování 
právní jasnosti a informací nutných pro informované rozhodování o přeshraniční zdravotní 
péči.

Pozměňovací návrh 348
Marianne Thyssen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) aby pacienti měli k dispozici prostředky 
k podání stížnosti a aby jim byly zaručeny 
opravné prostředky, aby mohli být 
odškodněni za újmu vzniklou v důsledku 
zdravotní péče, která jim byla poskytnuta;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 349
Bill Newton Dunn

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) aby pacienti 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; bez ohledu na 
zvolený systém musí být opatření pro 
nápravu a náhradu pro daný účel vhodná 
a dostupná pro všechny, tzn. otevřená, 
rychlá, levná, nezávislá a využitelná ze 
strany nemocného nebo zraněného 
pacienta, jehož prvním jazykem nemusí 
být jazyk daného členského státu; postupy 
nesmí omezovat stížnost a nesmí 
požadovat, aby se pacient vrátil do státu, 
v němž léčba proběhla;

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní systémy správní nápravy a náhrady v případě chyby při zdravotní péči 
v členských státech jsou omezené. Pro občany s omezenými finančními prostředky mohou být 
právní opravné prostředky nedosažitelné. V zájmu jasnosti pro pacienty stanoví tento 
pozměňovací návrh členským státům jasnou minimální normu v souladu s klíčovými 
ochrannými opatřeními.

Pozměňovací návrh 350
Linda McAvan

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

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

zaměstnavatelé dodržet závazky z nepřímé 
odpovědnosti, které jsou rovnocenné nebo 
v zásadě srovnatelné, pokud jde o jejich 
účel, a které jsou přiměřené povaze a 
rozsahu rizika;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje případy, kdy zdravotničtí pracovníci nemají individuální 
odpovědnost, ale namísto nich nese nepřímou odpovědnost zaměstnavatel.

Pozměňovací návrh 351
Gyula Hegyi

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 jejich 
území a pro fungování systémů pojištění 
profesní odpovědnosti vytvořily právní
rámce mezinárodních pravidel nebo další 
takové záruky, které jsou rovnocenné nebo 
v zásadě srovnatelné, pokud jde o jejich 
účel, a které jsou přiměřené povaze a 
rozsahu rizika;

Or. hu

Odůvodnění

Není možné členskému státu předepsat povinnost zajistit fungování systémů pojištění 
odpovědnosti na základě právních předpisů Společenství, spolu s touto povinností by totiž 
bylo do pravomoci členských států jednoznačně zahrnuto financování systému zdravotní péče. 
Tuto povinnost není možné odvozovat z právních předpisů Společenství. Dále není jasný 
význam spojení „další záruky“. 
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Pozměňovací návrh 352
Françoise Grossetête

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 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, a aby poskytovatelé 
informovali příslušné orgány o podpisu 
takovýchto pojištění;

Or. fr

Odůvodnění

Aby byla zajištěna stejná ochrana pacientů v celé Evropské unii, je skutečně důležité, aby 
pojištění profesní odpovědnosti bylo povinné a aby jeho kontrola byla zajištěna příslušným 
řídícím profesním orgánem. Bylo by také vhodné stanovit koordinaci záruk nabízených těmito 
pojistkami, jak co se týče výše odškodnění, tak způsobů provádění.

Pozměňovací návrh 353
Anne Ferreira

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 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, a aby poskytovatelé 
informovali příslušné orgány o podpisu 
takovýchto pojištění;
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Or. fr

Odůvodnění

Toto pojištění zajišťuje ochranu pacientů. Bylo by však vhodné stanovit také kontrolu 
příslušným řídícím profesním orgánem a koordinaci záruk nabízených těmito pojistkami, jak 
co se týče výše odškodnění, tak způsobů provádění.

Pozměňovací návrh 354
Marianne Thyssen

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

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 měli pacienti právo na kontinuitu 
péče díky předání relevantních informací 
z jejich zdravotní dokumentace; 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 směrnice 95/46/ES a 2002/58/ES;

Or. nl

Pozměňovací návrh 355
Urszula Krupa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) aby pacienti z jiných členských států 
měli stejná práva také v uplatněném 
průběhu léčby a měli nárok na stejné 
zacházení jako příslušníci členského státu, 
v němž je léčba poskytována, a byli 
informováni o možnosti odvolání, včetně 
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právních předpisech členského státu, v 
němž je léčba poskytována.

ochrany před diskriminací stanovenou 
v právu Společenství a v platných 
vnitrostátních právních předpisech 
členského státu, v němž je léčba 
poskytována.

Or. pl

Odůvodnění

V souladu s všeobecnými zásadami spravedlnosti a nediskriminace uznanými v článku 21 
Listiny základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh 356
Marianne Thyssen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) aby pacienti z jiných členských států 
měli nárok na stejné zacházení jako 
příslušníci členského státu, v němž je léčba 
poskytována, včetně ochrany před 
diskriminací stanovenou v právu 
Společenství a v platných vnitrostátních 
právních předpisech členského státu, 
v němž je léčba poskytována; stejné 
zacházení nebrání členským státům, aby 
upřednostnili pacienty vlastního 
členského státu, pokud tím bude zajištěno, 
že dopady přeshraniční péče na čekací 
dobu zůstanou na přimeřené a zvladatelné 
úrovni; stejné zacházení nebrání 
členským státům požadovat rozdílné ceny 
za přeshraniční péči, pokud tím bude 
zajištěno zodhlednění nákladů na 
rozšíření nabídky péče a infrastruktury 
poskytování péče. 

Or. nl
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Pozměňovací návrh 357
John Bowis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) aby pacienti z jiných členských států 
měli nárok na stejné zacházení jako 
příslušníci členského státu, v němž je léčba 
poskytována, včetně ochrany před 
diskriminací stanovenou v právu 
Společenství a v platných vnitrostátních 
právních předpisech členského státu, 
v němž je léčba poskytována; tato 
směrnice však nezavazuje poskytovatele 
zdravotní péče v členském státě, aby 
poskytoval zdravotní péči pojištěné osobě 
z jiného členského státu nebo přednostně 
poskytoval zdravotní péči pojištěné osobě 
z jiného členského státu na úkor osoby, 
jež potřebuje podobnou zdravotní péči a je 
pojištěnou osobou z členského státu, 
v němž je poskytována léčba.

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Iles Braghetto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pro účely vyjasnění a důslednosti by zřejmě bylo užitečné zařadit do hlavního textu směrnice 
prohlášení, které bude podobně jako bod odůvodnění 12 potvrzovat, že poskytovatelé 
zdravotní péče nemají povinnost přijmout k plánované léčbě nebo přednostně přijímat 
pacienty z jiných členských států na úkor pacientů z členského státu, v němž je poskytována 
léčba.

Pozměňovací návrh 359
Gyula Hegyi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) aby pacienti z jiných členských států 
měli nárok na stejné zacházení jako 
příslušníci členského státu, v němž je léčba 
poskytována, včetně ochrany před 
diskriminací stanovenou v právu 
Společenství a v platných vnitrostátních 
právních předpisech členského státu, 
v němž je léčba poskytována, což nebude 
mít dopad na povinnost členského státu 
zajistit, aby poskytovatel při poskytování 
zdravotní péče v rámci systému 
financovaného z veřejných zdrojů 
zvýhodňoval na základě pravidel 
doporučování stanovených ve 
vnitrostátních pravidlech pacienty, kterým 
je povinen nutno léčbu zajistit, respektive 
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pacienty na pořadnících.

Or. hu

Odůvodnění

V souvislosti s čl. 5 odst. 1 se domníváme, že zákaz diskriminace se nemůže dotknout 
povinnosti členského státu, aby při poskytování léčby zvýhodňoval pacienty, jimž je povinen 
léčbu poskytnout na základě vnitrostátních pravidel doporučování. Tato směrnice může 
členský stát zavazovat k tomu, aby po splnění povinnosti poskytnout tuto léčbu zajistil léčbu 
pro pacienta z jiného členského státu.

Pozměňovací návrh 360
Marianne Thyssen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) aby byla v písemné nebo elektronické 
podobě vedena zdravotní dokumentace 
pacienta za účelem zachování kontinuity 
péče;

Or. nl

Odůvodnění

Význam zdravotní dokumentace je vzhledem k specifickému problému kontinuity péče 
v případě poskytování přeshraniční péče velký. 

Pozměňovací návrh 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) aby bylo systematicky a trvale vyvíjeno 
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úsilí, jež zajistí zlepšování těchto norem 
v souladu se závěry Evropské rady o 
společných hodnotách a zásadách ve 
zdravotních systémech Evropské unie a 
s přihlédnutím k poznatkům mezinárodní 
lékařské vědy a k zásadám obecně 
uznávané dobré lékařské praxe i k nové 
zdravotnické technologii;

Or. en

Odůvodnění

Zdravotnické systémy v Evropské unie by se měly řídit společnými hodnotami a zásadami, 
které definovala Evropská rada, a měly by sledovat vývoj lékařské vědy, technologie a praxe.

Pozměňovací návrh 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) aby členské státy jasně definovaly 
práva pacientů a občanů ve vztahu ke 
zdravotní péči v souladu s Listinou 
základních práv Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Protože cílem této směrnice je stanovit práva pacientů v přeshraniční zdravotní péči, měly by 
členské státy tato práva i obecná práva občanů ve vztahu ke zdravotní péči definovat a 
kodifikovat. Toto vymezení by mělo být provedeno v souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie.



PE418.256v01-00 46/101 AM\762980CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Veřejné orgány členského státu, 
v němž je poskytována léčba, pravidelně 
sledují dostupnost, kvalitu a finanční 
situaci svých systémů zdravotní péče na 
základě údajů shromažďovaných podle 
článku 18 této směrnice. Členské státy 
přijímají včasná opatření, aby zachovaly 
úroveň veřejného zdraví a finanční 
udržitelnost systémů sociálního 
zabezpečení.

Or. en

Odůvodnění

Systémy zdravotní péče v Evropské unii by měly reagovat na potřeby obyvatelstva, tzn. 
poskytovat dostupnou a kvalitní zdravotní péči, která bude řádně financována. Je proto 
důležité, aby veřejné orgány na základě objektivních údajů systémy zdravotní péče pravidelně 
sledovaly a kontrolovaly a aby tyto orgány přijímaly opatření nutná k zaručení kvality, 
dostupnosti a dobré finanční situace jejich systémů zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy jasně definují práva 
pacientů a občanů ve vztahu ke zdravotní 
péči v souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem této směrnice je stanovit práva pacientů v přeshraniční zdravotní péči, členské státy by 
měly tato práva i obecná práva občanů ve vztahu ke zdravotní péči definovat a kodifikovat 
v souladu s Listinou základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh 365
Åsa Westlund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členský stát má možnost, nikoli 
povinnost, poskytnout plánovanou 
zdravotní péči pacientům z jiných 
členských států. Takové plánované 
poskytnutí zdravotní péče nesmí omezit 
možnosti a povinnosti členského státu 
poskytnout zdravotní péči vlastním 
obyvatelům.

Or. sv

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že tato směrnice nesmí přispět ke zhoršení kvality zdravotní péče nebo 
přístupu k ní v členských státech.

Pozměňovací návrh 366
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jakákoli opatření, která členské státy 
přijmou při provádění tohoto článku, 
dodržují ustanovení směrnice 2005/36/ES 
o uznávání odborných kvalifikací a 
směrnice 2000/31/ES o některých 
právních aspektech služeb informační 

vypouští se
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společnosti, zejména elektronického 
obchodu.

Or. en

Odůvodnění

Tyto odkazy byly přesunuty do článku 3.

Pozměňovací návrh 367
Richard Seeber

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.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Vypracování pokynů předpokládané v navrženém znění není potřebné, neboť Komise má 
všeobecnou pravomoc vydávat směrnice k provádění práva Společenství.

Pozměňovací návrh 368
Linda McAvan

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 

vypouští se
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úrovně ochrany zdraví Komise ve 
spolupráci s členskými státy vytvoří 
pokyny pro zjednodušení provádění 
odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek se týká odpovědností členského státu, v němž je poskytována léčba, tento 
odstavec tedy není vhodný.

Pozměňovací návrh 369
Edite Estrela

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.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 370
Claude Turmes, Margrete Auken

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 

vypouští se
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odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Dagmar Roth-Behrendt

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 vypracují členské státy 
pokyny, aby usnadnily provádění odstavce 
1, a do tří měsíců po vstupu právních 
předpisů v platnost informují Komisi o 
obsahu pokynů.

Pokud členské státy takové pokyny pro 
snazší provádění odstavce 1 nevypracují, 
vypracuje tyto pokyny Komise ve 
spolupráci s daným členským státem.
Členské státy a Komise zajistí, aby tyto 
pokyny byly pro poskytovatele zdravotní 
péče a pacienty snadno dostupné.

Or. en

Odůvodnění

To uvede návrh do většího souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality při 
respektování pravomocí členského státu v oblasti zdravotní péče.
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Pozměňovací návrh 372
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

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 přeshraničních 
zdravotnických záchranných služeb, a na 
základě vysoké úrovně ochrany zdraví 
Komise ve spolupráci s členskými státy 
vytvoří pokyny pro zjednodušení 
provádění odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby normy kvality platily i pro zdravotnické záchranné služby.

Pozměňovací návrh 373
Kathy Sinnott

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 přeshraničních 
zdravotnických záchranných služeb, a na 
základě vysoké úrovně ochrany zdraví 
Komise ve spolupráci s členskými státy 
vytvoří pokyny pro zjednodušení 
provádění odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Je zjevné, že v případě nehody (či katastrofy) by měla být zdravotní péče poskytována 
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s minimem správních postupů pro předchozí povolování. 

Potřeba rychlé reakce v mimořádné situaci v přeshraničních oblastech bude vyžadovat širší 
spolupráci členských států a jejich zdravotnických záchranných služeb na regionální úrovni. 
Záchranáři jsou v těchto situacích důležitými pracovníky.

Pozměňovací návrh 374
Georgs Andrejevs

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 a s experty z dotčených 
skupin pacientů a odborníků vytvoří 
pokyny pro zjednodušení provádění 
odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna nejvyšší úroveň poskytování zdravotní péče v celé Evropě, je třeba 
vypracovat celoevropské pokyny. Aby bylo možné tyto pokyny vypracovat, přijmout a 
provádět, je od samého počátku nezbytná účast zdravotnických odborníků a organizací, jež je 
zastupují.

Pozměňovací návrh 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 

3. Do té míry, která je nezbytná pro 
zjednodušení poskytování přeshraniční 
zdravotní péče, a na základě vysoké úrovně 
ochrany zdraví Komise ve spolupráci 



AM\762980CS.doc 53/101 PE418.256v01-00

CS

s členskými státy vytvoří pokyny pro 
zjednodušení provádění odstavce 1.

s členskými státy vytvoří pokyny pro 
zjednodušení provádění odst. 1 písm. c) až 
g).

Or. da

Pozměňovací návrh 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vzhledem k tomu, že zajištění kvality a 
bezpečnosti má pro pacienta při 
poskytnutí přeshraniční péče velký 
význam, musí být v každém případě do 
procesu navrhování norem a obecných 
zásad uvedených v odstavci 1 a 3 zapojeny 
(přeshraniční) organizace pacientů.  

Or. nl

Pozměňovací návrh 377
Linda McAvan

Návrh směrnice
Kapitola III – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA III vypouští se
VYUŽÍVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

Or. en

Odůvodnění

Rozlišení mezi kapitolou II a kapitolou III je neužitečné a zbytečné. Je proto jednodušší oba 
nadpisy kapitol vypustit.
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Pozměňovací návrh 378
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 a
Zajištění svobodné volby péče

Členské státy zajistí, aby přeshraniční 
péče byla poskytnuta na základě svobodné 
volby pacientů, a dohlédnou na to, aby 
zdravotní pojišťovny v žádném případě 
nepobízely nebo nenutily pacienty k tomu, 
aby byli ošetřeni v zahraničí z důvodu 
nižších nákladů.

Or. nl

Odůvodnění

Přeshraniční péče musí být poskytnuta vždy jen na základě svobodné volby pacienta.

Pozměňovací návrh 379
Linda McAvan

Návrh směrnice
Článek 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 Článek 6
Zdravotní péče poskytovaná v jiném 

členském státě
Oblasti odpovědnosti orgánů členského 

státu, v němž je pacient pojištěn

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží sladit nadpis článku 6 s nadpisem článku 5. V celém 
návrhu existuje obecný problém s nadpisy článků, které neodrážejí obsah daného článku, a je 
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nutná rozsáhlá revize nadpisů.

Pozměňovací návrh 380
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. S výhradou ustanovení této směrnice, 
zejména článků 6, 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, v souladu se 
stejnými mechanismy, které stanoví 
nařízení (EHS) č. 1408/71 a jeho 
nástupnické nařízení (ES) č. 883/2004.

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. Členské státy zajistí, aby lékaři a 
poskytovatelé služeb, kteří pracují jako 
smluvní partneři svých příslušných 
vnitrostátních zdravotnických systémů 
nebo zákonných systémů sociálního 
zabezpečení, byli povinni přijímat 
evropský průkaz zdravotního pojištění 
(European Health Insurance Card, 
EHIC) a formulář E-112 a léčit pacienty, 
kteří se prokáží svým evropským 
průkazem zdravotního pojištění, za 
stejných podmínek, jaké stanoví nařízení 
o koordinaci systémů sociálního 
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zabezpečení. Členské státy uloží 
poskytovatelům služeb povinnost umístit 
symbol evropského průkazu zdravotního 
pojištění ve vstupních prostorách 
poskytovatele služeb (podobně jako 
v případě kreditních karet v obchodech a 
restauracích) na znamení toho, že je zde 
evropský průkaz zdravotního pojištění 
přijímán v souladu s uvedeným 
nařízením.

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

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

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

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 381
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zajistí, aby nemocným, kteří potřebují 
zdravotní péči v jiném členském státě, 
nebylo bráněno, aby této zdravotní péče 
využívali, pokud poskytování dotyčné 
zdravotní péče patří mezi dávky stanovené 
právními předpisy členského státu, v němž 
je pacient pojištěn, a pokud jsou v přístupu 
k této péči dodrženy postupy pro lékařské 
doporučení platné v členském státě, 
v němž je pacient pojištěn.  
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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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 382
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. S výhradou ustanovení článků 7, 8 a 9, 
členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zajistí náhradu nákladů pojištěné osoby, 
která cestuje do jiného členského státu za 
účelem využití zdravotní péče v jiném 
členském státě.

Určení toho, za jakou zdravotní péči je 
pojištěná osoba oprávněna získat 
náhradu, výše náhrady a míry povinné 
spoluúčasti dané osoby, přísluší členskému 
státu, v němž je pacient pojištěn, bez 
ohledu na to, kde je tato zdravotní péče 
poskytována.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží daný odstavec zjednodušit.

Pozměňovací návrh 383
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdravotní péče poskytovaná v jiném 
členském státě

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

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. 

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,
aniž by se do tohoto státu fyzicky 
přesunuli, nebo osobám, které chtějí 
koupit zdravotnické zboží, nebylo bráněno 
ve využívání zdravotní péče nebo 
v nákupu zboží, pokud příslušná léčba 
nebo příslušné 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 na 
jeho území bylo koupeno stejné nebo 
podobné zboží. Tato směrnice nebrání 
členským státům v přijetí výhodnější 
úpravy, například takové, která by 
stanovila, že by byly hrazeny (vyšší) ceny 
za léčbu nebo zboží, které by byly platné 
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v členském státě, kde byla léčba 
poskytnuta nebo kde bylo zboží koupeno. 
Tak to může být v případě léčby, která 
bude poskytnuta prostřednictvím 
evropských referenčních sítí, popsané 
v článku 15 této směrnice.

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.

Určení toho, které zdravotní služby a 
zdravotnické zboží jsou hrazeny, přísluší 
v každém případě členskému státu, v němž 
je pacient pojištěn, bez ohledu na to, kde 
jsou tyto zdravotní služby poskytovány 
nebo kde je stejné nebo podobné zboží 
koupeno.

Or. nl

Odůvodnění

Návrh stanoví pro členské země pouze takový mechanismus, který omezí odliv pacientů. Proto 
musí být stanoven také opačný mechanismus, tedy takový, který omezí příliv pacientů. Jak 
odliv, tak příliv pacientů může totiž znamenat ohrožení finanční vyváženosti sociálního 
zabezpečení a/nebo objemu a dostupnosti péče. 

Pozměňovací návrh 384
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S výhradou ustanovení této směrnice, 
zejména článků 7, 8 a 9, členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, zajistí, aby 
pojištěným osobám, které cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče nebo které vyhledávají zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě, 
nebylo bráněno ve využívání zdravotní 
péče poskytované v jiném členském státě, 
pokud příslušná léčba patří mezi dávky 
stanovené právními předpisy členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, a na které 
má pojištěná osoba nárok. Členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, poskytne 

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 
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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.

členskému státu, v němž je léčba 
poskytována, nebo 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. Je-li k dispozici několik 
metod pro léčení určité nemoci či zranění, 
má pacient právo, aby mu byly uhrazeny 
všechny léčebné metody, které byly 
v dostatečné míře vyzkoušeny a testovány 
mezinárodní lékařskou vědou, a to i 
v případě, že nejsou dostupné v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn. Pokud 
členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
odmítne takovou léčbu uhradit, musí tento 
členský stát uvést lékařské odůvodnění 
svého rozhodnutí. 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. Členský 
stát, v němž je pacient pojištěn, zavede 
vhodné a sladěné mechanismy pro přímé 
platby těchto nákladů poskytovatelům 
zdravotní péče.

Or. en

Odůvodnění

Therefore, if there are several methods available for treating a certain disease or injury, the 
patient should have the right to reimbursement for all methods of treatment that are 
sufficiently tried and tested by international medical science, even if they are not offered in 
the patient’s home Member State. This will give patients a greater opportunity of receiving a 
treatment that suits their individual condition. Additionally, Member States and the 
Commission should work together to put in place some mechanisms to pay healthcare 
providers directly and thus avoid the need for patients to advance funds.
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Pozměňovací návrh 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. S výhradou ustanovení této směrnice, 
zejména článků 7, 8 a 9, členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, zajistí, aby 
pojištěným osobám, které cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče nebo které vyhledávají zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě, 
nebylo bráněno ve využívání zdravotní 
péče poskytované v jiném členském státě, 
pokud příslušná léčba patří mezi dávky 
stanovené právními předpisy, včetně 
správních předpisů, pokynů a kodexů 
chování zdravotnických pracovníků 
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. 
Zdravotní péči lze považovat za podobnou 
pouze v případě, že neporušuje právní a 
správní předpisy a kodexy chování 
zdravotnických pracovníků členského 
státu, v němž je pacient pojištěn. Určení 
toho, která zdravotní péče je hrazena, 
přísluší v každém případě členskému státu, 
v němž je pacient pojištěn, bez ohledu na 
to, kde je tato zdravotní péče poskytována.

Or. en

Odůvodnění

Někdy členské státy upravují zdravotnické služby nikoli vnitrostátními právními předpisy, ale 
správními předpisy, pokyny a kodexy chování zdravotnických pracovníků. Ty jsou pro 
zdravotnické pracovníky v těchto členských státech závazné, proto by stejné podmínky měly 
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platit v členských státech, v nichž pacient využívá léčbu. 

Pozměňovací návrh 386
Maria Berger

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. S výhradou ustanovení této směrnice, 
zejména článků 7, 8 a 9, členský stát, v 
němž je pacient pojištěn, zajistí, aby 
pojištěným osobám, které cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče nebo které vyhledávají zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě, 
nebylo bráněno ve využívání zdravotní 
péče poskytované v jiném členském státě, 
pokud příslušná léčba patří mezi dávky 
stanovené právními předpisy členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, a na které 
má pojištěná osoba nárok. Členský stát, v 
němž je pacient pojištěn, poskytne 
pojištěné osobě náhradu skutečně 
vzniklých nákladů zdravotní péče využité 
v členském státě, v němž je léčba 
poskytována. Je-li k dispozici několik 
metod pro léčení určité nemoci či zranění, 
má pacient  právo, aby mu byly uhrazeny 
všechny léčebné metody, které byly v 
dostatečné míře vyzkoušeny a testovány 
mezinárodní lékařskou vědou, a to i v 
případě, že nejsou dostupné v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn. Určení 
toho, která zdravotní péče je hrazena, 
přísluší v každém případě členskému státu, 
v němž je pacient pojištěn, bez ohledu na 
to, kde je tato zdravotní péče poskytována.

Or. de

Odůvodnění

Aby se předešlo tomu, že budou ohroženy finanční základy vnitrostátních zdravotnických 
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systémů členských států, v nichž je léčba poskytnuta, musí být odhadnuty skutečné náklady 
vzniklé v členském státě, v němž je léčba poskytnuta.

Pozměňovací návrh 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. S výhradou ustanovení této směrnice, 
zejména článků 7, 8 a 9, členský stát, v 
němž je pacient pojištěn, zajistí, aby 
pojištěným osobám, které cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče nebo které vyhledávají zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě, 
nebylo bráněno ve využívání zdravotní 
péče poskytované v jiném členském státě, 
pokud příslušná léčba patří mezi dávky 
stanovené právními předpisy členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, a na které 
má pojištěná osoba nárok. Členský stát, v 
němž je pacient pojištěn, poskytne 
pojištěné osobě náhradu nákladů na léčbu 
poskytovanou obvykle a lege artis u dané 
diagnózy v členském státě, v němž je léčba 
poskytována, ve výši náhrady, kterou by 
byl pacient obdržel za léčbu poskytnutou 
obvyklým způsobem a lege artis 
v členském státě, v němž je pojištěn.  
Určení toho, která zdravotní péče je 
hrazena, přísluší v každém případě 
členskému státu, v němž je pacient 
pojištěn, bez ohledu na to, kde je tato 
zdravotní péče poskytována.

Or. de

Odůvodnění

Zdravotnické služby v současné době nejsou přeshraničně srovnatelné. Aby byla náhrada 
nákladů podle systému této směrnice vůbec možná, obdrží pacient náhradu nákladů na léčbu 
odpovídající jeho diagnóze, tak jak je obvykle a lege artis poskytována v členském státě léčby. 
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Výše náhrady je přitom omezena na náklady léčby, které by u stejné diagnózy obvykle a lege 
artis vznikly v členském státě pojištění. 

Pozměňovací návrh 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. S výhradou ustanovení této směrnice, 
zejména článků 7, 8 a 9, členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, zajistí, aby 
pojištěným osobám, které cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče nebo které vyhledávají zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě, 
nebylo bráněno ve využívání zdravotní 
péče poskytované v jiném členském státě, 
pokud příslušná léčba patří mezi dávky 
stanovené právními předpisy členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, a na které 
má pojištěná osoba nárok. Členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, poskytne 
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, 
u které zdravotní péče má pojištěná osoba 
nárok na odpovídající náhradu nákladů, 
stejně jako určení výše této náhrady 
nákladů a spoluúčasti vyžadované od 
dané osoby, přísluší v každém případě 
členskému státu, v němž je pacient 
pojištěn, bez ohledu na to, kde je tato 
zdravotní péče poskytována.

Or. es

Odůvodnění

Členský stát, v němž je pacient pojištěn, má pravomoc určit nejen to, která zdravotní péče je 
hrazena (čl. 6 odst. 1 poslední věta), ale v jednotlivých případech i výši této náhrady nákladů 
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a spoluúčasti ze strany pacienta.

Pozměňovací návrh 389
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. S výhradou ustanovení této směrnice, 
zejména článků 7, 8 a 9, členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, zajistí, aby 
pojištěným osobám, které cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče nebo které vyhledávají zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě, 
nebylo bráněno ve využívání zdravotní 
péče poskytované v jiném členském státě, 
pokud příslušná léčba patří mezi dávky 
stanovené právními předpisy členského
státu, v němž je pacient pojištěn, a na které 
má pojištěná osoba nárok. Členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, poskytne 
pojištěné osobě náhradu nákladů, které by 
byly zaplaceny jeho zákonným veřejným 
systémem v případě, že by byla stejná nebo 
podobná zdravotní péče poskytnuta na jeho 
území. Pacienti mají právo na náhradu 
nákladů na léčebné postupy, i když se na 
takové postupy ve vlastním členském státě 
náhrada neposkytuje, a to za předpokladu, 
že je tomu tak v přijímajícím členském 
státě a že takový postup je metodou 
uznávanou mezinárodní lékařskou vědou.

Or. sv

Odůvodnění

Členské státy mají právo vytvořit si vlastní systém zdravotního zabezpečení. Výběr léčebných 
postupů je však otázkou praxe v rámci lékařského povolání a závisí na vzdělání a specializaci. 
Neměl by být směrodatný pro rozhodnutí o tom, které výkony budou hrazeny, toto rozhodnutí 
by mělo záviset na výsledcích, které získá pacient. Neovlivní se tím úroveň náhrady, ale bude 
tím pro pacienty zabezpečena větší svoboda výběru. To je obzvláště důležité pro pacienty, 
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kteří mají nové nebo méně časté onemocnění.

Pozměňovací návrh 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. S výhradou ustanovení této směrnice, 
zejména článků 7, 8 a 9, členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, zajistí, aby 
pojištěným osobám, které záměrně 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.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 391
Iles Braghetto

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. S výhradou ustanovení této směrnice, 
zejména článků 7, 8 a 9, členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, zajistí, aby 
pojištěným osobám, které cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče (plánované léčby) nebo které 
vyhledávají zdravotní péči (plánovanou 
léčbu) poskytovanou v jiném členském 
státě, nebylo bráněno ve využívání 
zdravotní péče poskytované v jiném 
členském státě, pokud příslušná léčba patří 
mezi dávky stanovené právními předpisy 
členského státu, v němž je pacient pojištěn, 
a na které má pojištěná osoba nárok. 
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.

Or. it

Odůvodnění

Je vhodné upřesnit, že v tomto článku se hovoří o plánované léčbě, která je důvodem cesty do 
zahraničí.
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Pozměňovací návrh 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Pojem „podobná zdravotní péče“ nevyjadřuje přesně skutečnost, na rozdíl od pojmu „stejná 
zdravotní péče“. Vypuštění tohoto prvního pojmu je nutné, aby byla odstraněna jakákoli 
nejasnost.
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Pozměňovací návrh 393
Niels Busk

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. S výhradou ustanovení této směrnice, 
zejména článků 7, 8 a 9, členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, zajistí, aby 
pojištěným osobám, které cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče nebo které vyhledávají zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě, 
nebylo bráněno ve využívání zdravotní 
péče poskytované v jiném členském státě, 
pokud příslušná léčba patří mezi dávky 
stanovené právními předpisy členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, a na které 
má pojištěná osoba nárok. Členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, poskytne 
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. Členský 
stát, v němž je pacient pojištěn, může 
uhradit pojištěné osobě náklady, hrazené 
členským státem, v němže je pacient 
pojištěn, předem, například formou 
voucheru/poukázky.

Or. da

Odůvodnění

Zdravotní systém některých členských států počítá se zásadou rovného a nezpoplatněného 
přístupu pro pacienty. Aby se v tomto přístupu mohlo pokračovat, je třeba umožnit úhradu 
pacientových výdajů předem tak, aby pacient nemusel nejprve hradit náklady sám a později 
obdržet úhradu od domovského státu. Tak nastane mezi pacienty rovnost bez ohledu na jejich 
platební schopnost.
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Pozměňovací návrh 394
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Náklady na zdravotní péči poskytnutou 
v jiném členském státě hradí či přejímá
členský stát, v němž je pacient pojištěn,
podle typu zdravotnického systému, 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, vzhledem k 
ustanovení v předešlém odstavci (postupy 
při doporučení).

Or. pt

Pozměňovací návrh 395
Maria Berger

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Náklady na zdravotní péči poskytnutou v 
jiném členském státě hradí členský stát, v 
němž je pacient pojištěn, v plném rozsahu. 
Členské státy převezmou i ostatní 
související náklady, například na 
terapeutickou péči.

Or. de
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Pozměňovací návrh 396
Tento pozměňovací návrh se stahuje.

Pozměňovací návrh 397
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Náklady na zdravotní péči poskytnutou 
v jiném členském státě hradí členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, pokud 
zdravotní péče patří mezi dávky stanovené 
právními předpisy členského státu, v němž 
je pacient pojištěn, a na které má 
pojištěná osoba nárok. Členský stát tak 
činí 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.

Or. nl

Pozměňovací návrh 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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 

2. Náklady na zdravotní péči poskytnutou 
v jiném členském státě hradí nebo platí 
systém sociálního zabezpečení členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, na 
základě ustanovení této směrnice do takové 
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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.

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. Členské státy se 
mohou rozhodnout hradit další související 
náklady, například náklady na ubytování 
a cestu.

Or. en

Odůvodnění

Podle způsobu, jakým je zdravotní péče organizována, nemusí být tím, kdo je povinen hradit 
náklady zdravotní péče v zahraničí, členský stát sám, ale například orgán pojištění. Proto je 
vhodnější v této souvislosti uvádět systém sociálního zabezpečení členského státu, v němž je 
pacient pojištěn. Aby pacientům usnadnily využívání zdravotní péče v zahraničí, měly by mít 
členské státy možnost hradit i náklady na ubytování a cestu.

Pozměňovací návrh 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Náklady na zdravotní péči poskytnutou 
v jiném členském státě hradí nebo platí 
systém sociálního zabezpečení členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, na 
základě ustanovení této směrnice do takové 
výše, v níž by byly tyto náklady hrazeny 
v případě, že by byla stejná nebo podobná 
zdravotní péče poskytnuta v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn, která však 
nesmí překročit skutečné náklady na 
využitou zdravotní péči. Členské státy 
hradí i náklady na cestu.

Or. en
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Odůvodnění

Podle způsobu, jakým je zdravotní péče organizována, nemusí být tím, kdo je povinen hradit 
náklady zdravotní péče v zahraničí, členský stát sám, ale například orgán pojištění. Proto je 
vhodnější v této souvislosti uvádět systém sociálního zabezpečení členského státu, v němž je 
pacient pojištěn. Aby pacientům usnadnily využívání zdravotní péče v zahraničí, měly by mít 
členské státy možnost hradit i náklady pacientů na cestu.

Pozměňovací návrh 400
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Výraz „stejná nebo podobná“ zdravotní péče je právně nejasný a měl by být vypuštěn. 

Pozměňovací návrh 401
Dagmar Roth-Behrendt

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 

2. Náklady na zdravotní péči poskytnutou 
v jiném členském státě hradí nebo platí 
členský stát, v němž je pacient pojištěn, na 
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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.

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.

Or. en

Odůvodnění

Viz výše, čl. 6 odst. 1.

Pozměňovací návrh 402
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Náklady na zdravotní péči poskytnutou v 
jiném členském státě hradí 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 zdravotní péče poskytnuta 
v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn, která však nesmí překročit 
skutečné náklady na využitou zdravotní 
péči.

Or. fr

Odůvodnění

Dtto pozměňovací návrh odstavce 2, aby byla zaručena souvislost s tímto článkem. 



PE418.256v01-00 76/101 AM\762980CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 403
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Náklady na zdravotní péči poskytnutou 
v jiném členském státě hradí členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, na základě 
ustanovení této směrnice do výše nákladů 
předpokládaných v případě stejného stavu 
onemocnění v členském státě, v němž je 
pacient pojištěn, která však nesmí překročit 
skutečné náklady na využitou zdravotní 
péči.

Or. sv

Odůvodnění

Členské státy mají právo si vytvořit vlastní systém zdravotního zabezpečení. Výběr léčebných 
postupů je však otázkou praxe v rámci lékařského povolání a závisí na vzdělání a specializaci. 
Neměl by být směrodatný pro rozhodnutí o tom, které výkony budou hrazeny, toto rozhodnutí 
by mělo záviset na výsledcích, které získá pacient. Neovlivní se tím úroveň náhrady, ale bude 
tím pro pacienty zabezpečena větší svoboda výběru. To je obzvláště důležité pro pacienty, 
kteří mají nové nebo méně časté onemocnění.

Pozměňovací návrh 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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 

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. Pokud 
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nesmí překročit skutečné náklady na 
využitou zdravotní péči.

jsou náklady na zdravotní péči 
poskytnutou v členském státě, v němž je 
pacient pojištěn, vyšší než v jiném 
členském státě, musí členský stát, v němž 
je pacient pojištěn, doplatit rozdíl do 
solidárního léčebného fondu v jiném 
členském státě. Tento solidární léčebný 
fond podporuje plné krytí léčby pacientů 
z chudších zemí v bohatších zemích.

Or. da

Odůvodnění

Je potřeba zavést úpravu, která poskytne občanům z chudších zemí EU lepší možnosti pro 
léčbu v bohatších zemích EU. Jinak by směrnice znevýhodňovala tyto občany oproti občanům 
z bohatších zemí EU, pokud by začali v nestejně velké míře využívat zdravotní systémy 
chudších zemích EU.  

Pozměňovací návrh 405
Colm Burke

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Náklady na zdravotní péči poskytnutou 
v jiném členském státě hradí 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. Členské státy 
uhradí další související náklady, jako je 
terapeutická péče, za předpokladu, že 
celkové náklady nepřekročí částku 
splatnou v členském státě, v němž je 
pacient pojištěn.

Or. en
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Odůvodnění

U mnoha druhů léčby je koncepčně a prakticky nemožné přesně určit hranici, kde končí léčba 
a začíná vedlejší léčba, například rekonvalescence. Z toho logicky vyplývá, že by měla být 
hrazena celá léčba onemocnění a nikoli jen jednotlivý postup.

Pozměňovací návrh 406
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Dodatečné náklady, které mohou 
vzniknout zdravotně postiženým osobám 
při využívání zdravotní péče v jiném 
členském státě v důsledku jednoho či více 
zdravotních postižení, by měl hradit 
členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a za podmínky, že existuje 
dostatečná dokumentace takových 
nákladů.

Or. en

Odůvodnění

If persons with disabilities can not have their additional costs covered, they will de facto not 
have the same rights as other patients in cross-border health care. And given the fact that 
persons with disabilities in many cases will have a more significant need for health care than 
the rest of the population, the failure to cover the extra disability related expenses would 
amount to clear unequal treatment. Examples of extra disability related expenses are the 
payment of personal assistants, special transport, transport of assistive equipment, sign 
language interpretation and supported decision-making.
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Pozměňovací návrh 407
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Náklady, které by byly uhrazeny 
v případě poskytnutí stejné nebo podobné 
zdravotní péče v členském státě, v němž je 
pacient pojištěn, se vypočítávají 
transparentně, a ne schematicky, přičemž 
výpočet zahrnuje všechny náklady na 
zdravotní péči, která by byla poskytnuta 
v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn, a nesmí se omezit jen na 
pohyblivé náklady. Náklady se zároveň 
vypočítávají na přiměřené administrativní 
úrovni, pokud členský stát, v němž je 
pacient pojištěn, má decentralizovaný 
systém zdravotní péče. 

Or. sv

Odůvodnění

V mnoha členských státech se náklady na zdravotní péči liší, proto musí být tyto rozdíly 
zohledněny i v tomto právním předpisu.

Pozměňovací návrh 408
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může uložit pacientovi, který vyhledává 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, povinnost splnit stejné 
podmínky, kritéria způsobilosti a právní a 
administrativní náležitosti pro využití 
zdravotní péče a náhradu nákladů na 
zdravotní péči, které by uložil v případě, že 

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 pro náklady na takovou 
zdravotní péči, které by uložil v případě, že 
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by stejná nebo podobná zdravotní péče 
byla poskytnuta na jeho území, pokud 
nejsou diskriminační nebo nepředstavují 
překážku volnému pohybu osob. 

by stejná nebo podobná zdravotní péče 
byla poskytnuta na jeho území, pokud jsou 
objektivní, nediskriminační a jsou předem 
známy.

Tyto podmínky mohou zahrnovat 
omezení, která již v některých členských 
státech platí pro léčbu u nesmluvních 
poskytovatelů nebo poskytovatelů mimo 
jejich vlastní region, pokud mohou ve 
lhůtě přijatelné z hlediska zdravotní péče 
potřebnou léčbu poskytnout smluvní 
poskytovatelé nebo poskytovatelé ve svém 
vlastním regionu.

Or. en

Odůvodnění

V navrhovaném znění není jasné, kdy by podmínky byly překážkou svobody pohybu. Některé 
členské státy již mají omezení pro léčbu nesmluvními poskytovateli nebo poskytovateli mimo 
vlastní region. Zákaz takových omezení v přeshraniční zdravotní péči by byl zásahem do 
plánování členských států a jejich odpovědnosti za definování vlastního systému zdravotní 
péče, jak stanoví článek 152 Smlouvy o ES.

Pozměňovací návrh 409
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může uložit pacientovi, který vyhledává 
zdravotní služby poskytované v jiném 
členském státě nebo v něm kupuje 
zdravotnické zboží, 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 nebo že by 
na jeho území bylo koupeno stejné nebo 
podobné zboží, pokud nejsou diskriminační 
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nebo nepředstavují překážku volnému 
pohybu zboží a služeb.

Or. nl

Odůvodnění

Relevantní zde není volný pohyb osob (tato zásada je základem nařízení 1408/71). Relevantní 
je zde naopak volný pohyb zboží a služeb.

Pozměňovací návrh 410
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může uložit pacientovi, který vyhledává 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, povinnost splnit stejné 
podmínky, kritéria způsobilosti a právní a 
administrativní náležitosti stanovené na 
místní, vnitrostátní nebo regionální 
úrovni pro využití zdravotní péče a 
převzetí nákladů na zdravotní péči, které by 
uložil v případě, že by tato zdravotní péče 
byla poskytnuta na jeho území, pokud 
nejsou diskriminační nebo nepředstavují 
překážku volnému pohybu osob, služeb a 
zboží. To může zahrnovat požadavek, aby 
pojištěnou osobu pro účely uplatnění 
uvedených podmínek, kritérií nebo 
náležitostí posoudil odborný zdravotnický 
pracovník nebo pracovníci správy 
zdravotní péče poskytující služby pro 
zákonný systém sociálního pojištění 
členského státu, v němž je pacient 
pojištěn, pokud by takový posudek byl 
vyžadován i pro přístup ke službám 
v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn.
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Or. en

Odůvodnění

Výraz „stejná nebo podobná“ zdravotní péče je právně nejasný a měl by být vypuštěn. Nový 
text se snaží zajistit, aby pacienty před vyhledáním léčby v jiném členském státě posoudil 
odborný zdravotnický pracovník.

Pozměňovací návrh 411
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může uložit pacientovi, který vyhledává 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, povinnost splnit stejné 
podmínky, kritéria způsobilosti a právní a 
administrativní náležitosti stanovené na 
místní, vnitrostátní nebo regionální 
úrovni pro využití zdravotní péče a 
převzetí nákladů na zdravotní péči, které by 
uložil v případě, že by tato zdravotní péče 
byla poskytnuta na jeho území, pokud 
nejsou diskriminační nebo nepředstavují 
překážku volnému pohybu osob, služeb či 
zboží. To může zahrnovat požadavek na 
posudek pojištěné osoby pro účely 
odeslání k poskytovateli zdravotní péče 
v jiném členském státě. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 412
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
ukládá 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 zdravotní péče byla poskytnuta 
na jeho území, pokud nejsou diskriminační 
nebo nepředstavují překážku volnému 
pohybu osob.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba posílit ustanovení tohoto odstavce, aby nedocházelo k diskriminaci pacientů.

Dtto pozměňovací návrh odstavce 2, aby byla zaručena souvislost s tímto článkem. 

Pozměňovací návrh 413
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může uložit pacientovi, který vyhledává 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, povinnost splnit stejné 
podmínky, kritéria způsobilosti a právní a 
administrativní náležitosti pro využití 
zdravotní péče a náhradu nákladů na 
zdravotní péči, které by uložil v případě, že 

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 včetně kodexů 
chování zdravotnických pracovníků pro 
využití zdravotní péče a náhradu nákladů 



PE418.256v01-00 84/101 AM\762980CS.doc

CS

by stejná nebo podobná zdravotní péče 
byla poskytnuta na jeho území, pokud 
nejsou diskriminační nebo nepředstavují 
překážku volnému pohybu osob.

na zdravotní péči, které by uložil v případě, 
že by stejná nebo podobná zdravotní péče 
byla poskytnuta na jeho území, pokud 
nejsou diskriminační.

Or. en

Odůvodnění

Někdy členské státy upravují zdravotnické služby nikoli vnitrostátními právními předpisy, ale 
správními předpisy, pokyny a kodexy chování zdravotnických pracovníků. Ty jsou pro 
zdravotnické pracovníky v těchto členských státech závazné, proto by stejné podmínky měly 
platit v členských státech, v nichž pacient využívá léčbu. Poslední část odstavce 3 je matoucí, 
protože volný pohyb osob neznamená úhradu za služby zdravotní péče, které nejsou 
z jakéhokoli důvodu hrazeny v členském státě původu.

Pozměňovací návrh 414
Iles Braghetto

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může uložit pacientovi, který vyhledává 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, povinnost splnit stejné 
podmínky, kritéria způsobilosti a právní a 
administrativní náležitosti pro využití 
zdravotní péče a náhradu nákladů na 
zdravotní péči, které by uložil v případě, že 
by tato zdravotní péče byla poskytnuta na 
jeho území, pokud nejsou diskriminační 
nebo nepředstavují překážku volnému 
pohybu osob. To může zahrnovat 
požadavek, aby pojištěnou osobu pro 
účely uplatnění uvedených podmínek, 
kritérií nebo náležitostí posoudil odborný 
zdravotnický pracovník poskytující služby 
pro zákonný systém sociálního pojištění 
členského státu, v němž je pacient 
pojištěn.

Or. en
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Odůvodnění

For the sake of clarity and in order to respect Member States’ responsibilities for managing 
their own healthcare systems and for determining healthcare entitlements for their own 
citizens it is suggested deleting the wording “same or similar”.

In a number of Member States, decisions made by General Practitioners or other health 
professionals affiliated to the state health system are an integral part of the “regulatory and 
administrative formalities” which determine entitlements to healthcare for individual 
patients. It is important to explicitly recognise this in the text of the Directive to ensure that 
there will not be extension of the range of entitlements from the system of the Member State of 
affiliation.

Pozměňovací návrh 415
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. sv

Odůvodnění

Judikatura Evropského soudního dvora v této oblasti je založena a volném pohybu služeb a 
zboží. Z toho důvodu by měly být tyto dvě zásady doplněny do znění právního předpisu.
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Pozměňovací návrh 416
Miroslav Mikolášik

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může uložit pacientovi, který vyhledává 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, povinnost splnit stejné 
podmínky, kritéria způsobilosti a právní a 
administrativní náležitosti pro využití 
zdravotní péče a náhradu nákladů na 
zdravotní péči, které by uložil v případě, že 
by stejná nebo podobná zdravotní péče 
byla poskytnuta na jeho území, pokud 
nejsou diskriminační nebo nepředstavují 
překážku volnému pohybu osob. Tato 
směrnice se nedotýká vnitrostátních 
právních a správních předpisů pro léčbu 
neplodnosti.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by neměla ovlivnit vnitrostátní právní předpisy pro léčbu neplodnosti.

Pozměňovací návrh 417
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby lékaři a 
poskytovatelé služeb, kteří pracují jako 
smluvní partneři svých příslušných 
vnitrostátních zdravotnických systémů 
nebo zákonných systémů sociálního 
zabezpečení, nesměli provádět soukromou 
léčbu pacientů z jiného členského státu 
ani nesměli od takových pacientů 
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požadovat zálohové platby v případě, že 
pacient může evropským průkazem 
zdravotního pojištění a formulářem E-112 
prokázat svůj status pojištěné osoby 
v rámci svého příslušného systému 
sociálního zabezpečení daného členského 
státu, v němž je pacient pojištěn.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 418
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tato směrnice nezavazuje 
poskytovatele zdravotní péče v členském 
státě, aby poskytoval zdravotní péči 
pojištěné osobě z jiného členského státu 
nebo přednostně poskytoval zdravotní péči 
pojištěné osobě z jiného členského státu 
na úkor osoby, jež potřebuje podobnou 
lékařskou péči a je pojištěnou osobou 
z členského státu, v němž je poskytována 
léčba. 



PE418.256v01-00 88/101 AM\762980CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Možná bude nutné, aby členské státy zavedly dočasný mechanismus, který bude fungovat jako 
„bezpečnostní ventil“ v případě, že poptávka ze zahraničí velmi rychle vzroste, aby 
poskytovatelé mohli příliv pacientů zvládnout. Týká se to pouze plánované zdravotní péče a 
zdravotní péči, jejíž potřeba vznikne během návštěvy jiné země, upravuje nařízení 1408/71, a 
tato zdravotní péče nebude uvedenou změnou dotčena.

Pozměňovací návrh 419
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pro účely ustanovení tohoto odstavce 
členské státy zřídí mechanismus pro 
výpočet nákladů, které mají být převzaty
zákonným systémem sociálního 
zabezpečení za zdravotní péči poskytnutou 
v jiném členském státě. Tento 
mechanismus je založen na objektivních 
nediskriminačních kritériích, která jsou 
známa předem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Maria Berger

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zřídí mechanismus pro 
výpočet nákladů, které mají být uhrazeny 

4. Členské státy zřídí mechanismus pro 
výpočet nákladů, které mají být uhrazeny 



AM\762980CS.doc 89/101 PE418.256v01-00

CS

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.

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.

Or. de

Pozměňovací návrh 421
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy zřídí mechanismus pro 
výpočet nákladů, které mají být uhrazeny 
pojištěné osobě zákonným veřejným 
systémem. 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.

Or. sv

Odůvodnění

Mnohé členské státy mají systém zdravotní péče vybudován podle modelu věcných dávek, 
a proto obvykle neposkytují náhradu nákladů na zdravotní péči prostřednictvím systému 
sociálního pojištění. Z toho důvodu by znění mělo být formulováno vzhledem k různým 
systémům v jednotlivých členských státech neutrálněji. Viz příslušná změna v odstavci 1.
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Pozměňovací návrh 422
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy zřídí mechanismus pro 
výpočet nákladů, které mají být uhrazeny 
pojištěné osobě zákonným systémem 
sociálního zabezpečení za zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě. Tento 
mechanismus je založen na objektivních 
nediskriminačních kritériích, která jsou 
známa předem, a náklady uhrazené podle 
tohoto mechanismu odpovídají částce, 
která by byla navrácena, pokud by bylo 
využito totožné nebo podobné zdravotní 
péče jako ve státě, v němž je pacient 
pojištěn, bez faktického překročení 
výdajů.

Or. hu

Odůvodnění

Dle našeho názoru si druhá polovina druhé věty čl. 6 odst. 4, která stanovuje jako hlavní 
pravidlo bezvýjimečné vrácení výdajů dle vnitrostátní míry, protiřečí s výrokem v čl. 6 odst. 2, 
založeném na judikatuře Evropského soudního dvora, dle něhož sazba náhrady nemůže 
překročit skutečné výdaje na využitou péči.

Pozměňovací návrh 423
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zřídí mechanismus pro 
výpočet nákladů, které mají být uhrazeny 
pojištěné osobě zákonným systémem 
sociálního zabezpečení za zdravotní péči 

4. Členské státy zřídí mechanismus pro 
výpočet nákladů, které mají být uhrazeny 
pojištěné osobě zákonným systémem 
sociálního zabezpečení za zdravotní péči 
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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.

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 zdravotní péče byla 
poskytnuta na území členského státu, v 
němž je pacient pojištěn, podle ustanovení 
obsažených v odstavci 2.

Or. fr

Odůvodnění

Dtto pozměňovací návrh odstavce 2, aby byla zaručena souvislost s tímto článkem.  Je nutné 
potvrdit, že úhrada nesmí překročit skutečné náklady na využitou zdravotní péči.

Pozměňovací návrh 424
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členský stát, ve kterém je poskytnuta 
léčba, musí disponovat mechanismem 
vybírání poplatků za skutečné náklady na 
léčbu pacientů, kteří nepatří do systému 
sociálního zabezpečení tohoto členského 
státu.

Or. nl

Odůvodnění

Ve směrnici musí být výslovně zmíněny (hrozící) dopady na objem a finanční vyváženost 
zdravotnických systémů jako odůvodnění pro omezení přílivu pacientů (a tedy volného pohybu 
služeb). Od zahraničních pacientů lze vybírat poplatky za skutečné náklady za jednotlivé 
služby, i když jejich výše bude jiná, než jakou by zaplatili pacienti daného členského státu 
(kvůli daním). V rozsudku Ferlini (C- 411/98) soud rozhodl, že odůvodněním může případně 
být odstupňovaná cena za zdravotnické služby.
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Pozměňovací návrh 425
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pacienti by měli mít právo na přístup ke své lékařské dokumentaci, zvláště v případě, že 
pacient po léčbě v zahraničí vyhledá následnou léčbu ve své vlastní zemi. Tuto lékařskou 
dokumentaci by měl poskytnout zdravotnický pracovník, který pacienta léčil, podle ustanovení 
a podmínek členského státu, v němž je pacient pojištěn.

Pozměňovací návrh 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pacienti, kteří cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče, nebo pacienti, kteří vyhledávají 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, mají zaručen přístup ke své 
lékařské dokumentaci v souladu s 
vnitrostátními prováděcími opatřeními k 

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

vnitrostátními prováděcími opatřeními k 
ustanovením Společenství o ochraně 
osobních údajů, zejména směrnicím 
95/46/ES a 2002/58/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Pacienti musí mít přístup ke své lékařské dokumentaci, avšak poskytovatel zdravotní péče tak 
musí učinit při dodržování podmínek stanovených členským státem, ve kterém je pacient 
pojištěn.

Pozměňovací návrh 427
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Je třeba zavést nezbytná opatření, aby 
evropským občanům, kteří se stali oběťmi 
nehod v jiných členských státech, byla 
poskytnuta vysoká kvalita lékařské péče.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby se kvalitativní normy týkaly také záchranné lékařské péče.

Pozměňovací návrh 428
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Přijímají se potřebná opatření 
umožňující evropským občanům, kteří 
v jiných členských státech utrpí úraz nebo 
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se dostanou do jiného případu zdravotní 
nouze, kvalitní neodkladnou lékařskou 
péči.

Or. de

Odůvodnění

Spolupráce by se měla vztahovat nejen na úrazy, ale i na další případy zdravotní nouze. 

Pozměňovací návrh 429
Kathy Sinnott

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Zvláštní ustanovení by měla být přijata 
pro poskytování vysoce kvalitní 
pohotovostní zdravotní péče občanům 
Evropské unie, obětem nehod a 
hromadných neštěstí v jiném členském 
státě.

Or. en

Odůvodnění

Je zjevné, že v případě nehody (či katastrofy) by měla být zdravotní péče poskytována 
s minimem správních postupů pro předchozí povolování. 

Potřeba rychlé reakce v mimořádné situaci v přeshraničních oblastech bude vyžadovat širší 
spolupráci členských států a jejich zdravotnických záchranných služeb na regionální úrovni. 
Záchranáři jsou v těchto situacích důležitými pracovníky.
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Pozměňovací návrh 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. Aniž jsou dotčena ustanovení článků 
8 a 9, členský stát, v němž je pacient 
pojištěn, nebude podmiňovat náhradu 
nákladů na zdravotní péči poskytnutou 
v jiném členském státě vydáním 
předchozího povolení.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se řídí judikaturou týkající se neomezování volného pohybu občanů 
uplatněním obecné zásady vyloučení předchozího povolení a také výhradami pro případy 
nemocniční zdravotní péče, které se stanoví v článku 8.

Pozměňovací návrh 431
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členský stát, ve kterém je poskytována 
péče, není povinen přijmout pacienty z 
jiného členského státu nebo je 
upřednostnit na úkor pacientů, kteří 
potřebují podobnou zdravotní péči a kteří 
jsou pojištění v členském státě 
poskytujícím péči, pokud by z tohoto 
důvodu museli být zařazeni na čekací 
listinu. 

Or. nl
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Odůvodnění

Belgie zažívá v současné době relativně velký příliv pacientů. Proto zde existují podstatné 
obavy, že by  pacienti kvůli rostoucí poptávce po přeshraniční zdravotní péči byli zařazeni na 
čekací listinu. Tento je problém je zmíněn ve 12. bodě odůvodnění, ale nemá protipól přímo v 
článcích návrhu, kde jsou obsažena jen opatření pro řešení příliš velkého odlivu pacientů. 
Tento pozměňovací návrh má za cíl nabídnout možnost, jak řešit zvýšený příliv pacientů. 

Pozměňovací návrh 432
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Ustanovení této kapitoly se nedotýkají 
uzavírání přeshraničních smluvních 
ujednání o plánované zdravotní péči.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vyjasnit, že tato ustanovení nebrání uzavírání přeshraničních smluvních ujednání 
o plánované zdravotní péči. V případě takových smluvních ujednání by se smluvní strany 
řídily pravidly pro koordinaci sociálního zabezpečení nebo by použily zvláštní pravidla a 
tarify stanovené jednáním smluvních stran.

Pozměňovací návrh 433
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členský stát, v němž byla léčba 
poskytnuta, získá úhradu všech 
skutečných nákladů (úplných nákladů) 
vynaložených v důsledku dané léčby.
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Or. en

Odůvodnění

Doplnění nového odstavce 5a v článku 6 přispívá k finanční stabilitě a službám v systému 
zdravotní péče členského státu, v němž je léčba poskytována, tím, že pro tento členský stát 
zajišťuje úhradu

všech vynaložených nákladů. V případě, že úhrada nepokryje skutečné náklady léčby, může 
léčbu částečně platit pacient.

Pozměňovací návrh 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se

Mimonemocniční péče

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.

Or. es

Odůvodnění

Účelem je dosažení souladu s pozměňovacím návrhem týkajícím se vytvoření čl. 6 odst. 5a 
(nového).
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Pozměňovací návrh 435
Iles Braghetto

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se

Mimonemocniční péče

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.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uznává, že systémy předchozího povolení jsou pro pacienty cenné, 
protože jim poskytují jistotu v otázkách, jako je výše úhrady, na níž budou mít nárok, a výše 
nákladů, které budou muset hradit sami, režim případné nutné následné péče a postup 
v případě nepředvídané události. Tato opatření platí pro péči poskytovanou v nemocnicích i 
v jiných zařízeních, stejně jako platí nutnost plánovat služby a řídit finanční zdroje pro 
provozovatele systémů zdravotní péče. 

Pozměňovací návrh 436
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
nevyžaduje pro úhradu nákladů na 
mimonemocniční péči poskytnutou v jiném 
členském státě nebo nákladů na 
zakoupení zdravotnického zboží předchozí 
povolení, pokud by náklady na uvedenou 
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uhrazeny jeho systémem sociálního 
zabezpečení.

péči nebo zboží v případě, že by byla péče 
poskytnuta nebo zboží koupeno na jeho 
území, byly uhrazeny jeho systémem 
sociálního zabezpečení.

Or. nl

Odůvodnění

Nákup zdravotnického zboží (např. lékařských pomůcek) byl předmětem rozsudku Decker (v 
projednávaném případě šlo o brýle), a musí být tedy začleněn do této směrnice, jejíž účelem je 
kodifikace rozsudků Kohll a Decker.

Pozměňovací návrh 437
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
nevyžaduje pro úhradu nákladů na 
mimonemocniční péči poskytnutou v jiném 
členském státě předchozí povolení.

Každý pacient, jemuž je v jiném členském 
státě poskytnuta mimonemocniční péče, to 
před odjezdem oznámí zdravotní 
pojišťovně členského státu, ve kterém je 
pojištěn, aby mu mohla být péče 
poskytnuta. Prohlásí také, že obdržel 
informace o poskytnutí péče v souladu 
s článkem 10 této směrnice.
Není-li toto prohlášení přiloženo 
k oznámení o poskytnutí mimonemocniční 
péče v jiném členském státě, ověří si 
zdravotní pojišťovna členského státu, ve 
kterém je pacient pojištěn, že pacient 
podnikl kroky, aby před svým odjezdem 
obdržel všechny nezbytné informace 
týkající se poskytování mimonemocniční 
péče v jiném členském státě.
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Or. fr

Odůvodnění

Dtto pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 29.

Pozměňovací návrh 438
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
nevyžaduje pro úhradu nákladů na 
mimonemocniční péči poskytnutou v jiném 
členském státě předchozí povolení, pokud 
by náklady na uvedenou péči v případě, že 
by byla poskytnuta na jeho území, byly 
uhrazeny jeho systémem sociálního 
zabezpečení. Pokud vnitrostátní právní 
předpis členského státu, v němž je pacient 
pojištěn, váže financování zdravotnických 
služeb na to, aby pacient v pojištěneckém 
vztahu využil zdravotnické služby u 
poskytovatele zdravotnických služeb 
financovaného z veřejných zdrojů, pak je 
členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
povinen uhradit pouze takové náklady za 
léčbu provedenou v daném členském 
státě, již nemocný využil za stejných 
podmínek jako pojištěnci, kteří jsou 
pojištěni v členském státě, v němž byla 
léčba provedena.

Or. hu

Odůvodnění

Pokud je pojistitel státu, ve kterém je pacient pojištěn, povinen uhradit léčbu provedenou u 
poskytovatele, který není financován z veřejných zdrojů členského státu, ve kterém byla léčba 
provedena, tedy léčbu provedenou mimo systém zdravotního pojištění, pak pacient nemůže ve 
státě, ve kterém je pojištěn, obdržet proplacení léčby provedené u poskytovatele, který není 
financován z veřejných zdrojů, ale pokud využije léčbu v jiném členském státě, pak už bude 
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stát, v němž je pojištěn, povinen tuto léčbu uhradit.

Pozměňovací návrh 439
Kathy Sinnott

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mimonemocniční péče by měla zahrnovat 
alternativní způsoby léčby, jsou-li 
povoleny v členském státě, v němž je 
pacient pojištěn. 

Or. en

Odůvodnění

Pokud členský stát, v němž je pacient pojištěn, nabízí alternativní způsoby léčby placené 
státem, například léčbu bylinkami, homeopatii, osteopatii, chiropraxi atd., měla by tato 
směrnice umožňovat úhradu v případě, kdy je osoba léčena kvalifikovaným zdravotnickým 
pracovníkem v jiném členském státě. 
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