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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 301
Linda McAvan

Návrh smernice
Kapitola II – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

KAPITOLA II vypúšťa sa
ORGÁNY ČLENSKÉHO ŠTÁTU 
ZODPOVEDNÉ ZA DODRŽIAVANIE 
VŠEOBECNÝCH PRINCÍPOV 
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Or. en

Odôvodnenie

Rozlišovanie medzi kapitolou II a kapitolou III je nepotrebné a nenapomáha ničomu. Je preto 
jednoduchšie obidva názvy vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice
Kapitola II – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ORGÁNY ČLENSKÉHO ŠTÁTU 
ZODPOVEDNÉ ZA DODRŽIAVANIE 
VŠEOBECNÝCH PRINCÍPOV 
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

ČLENSKÉ ŠTÁTY ZODPOVEDNÉ ZA 
DODRŽIAVANIE VŠEOBECNÝCH 
PRINCÍPOV ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI

Or. es

Odôvodnenie

Použitie pojmu „orgány” by si vyžadovalo jeho vymedzenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice
Článok 5 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zodpovednosti členského štátu 
poskytujúceho ošetrenie

Zodpovednosti členského štátu 
poskytujúceho ošetrenie

Or. es

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh smernice
Článok 5 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zodpovednosti členského štátu 
poskytujúceho ošetrenie

Zodpovednosti orgánov členských štátov

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom vytvoriť účinnú cezhraničnú spoluprácu a zabezpečiť kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť v rámci EÚ by sa zodpovednosť verejných orgánov vo vzťahu k mobilite pacienta 
nemala obmedzovať na členský štát, ktorý poskytuje ošetrenie, ale mala by sa rozšíriť na 
členský štát, v ktorom je pacient poistený.



AM\762980SK.doc 5/103 PE418.256v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Návrh smernice
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5 vypúšťa sa
Zodpovednosti členského štátu 

poskytujúceho ošetrenie
1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. V tomto kontexte a pri 
rešpektovaní princípov univerzálnosti, 
prístupu ku kvalitnej starostlivosti, 
rovnosti a solidarity vymedzujú normy 
kvality a bezpečnosti pre zdravotnú 
starostlivosti poskytovanú na ich území 
a zabezpečujú:
a) aby boli zavedené mechanizmy na 
zabezpečenie toho, že poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť 
tieto normy s ohľadom na medzinárodnú 
lekársku vedu a všeobecne uznávané 
osvedčené postupy v zdravotníctve;
b) aby sa uplatňovanie týchto noriem 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
v praxi pravidelne monitorovalo a aby sa 
prijalo nápravné opatrenie v prípade, že 
nie sú splnené primerané normy 
s ohľadom na pokrok v medicíne 
a zdravotníckej technológii;
c) aby poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, 
najmä pokiaľ ide o dostupnosť, ceny 
a výstupy poskytnutej zdravotnej 
starostlivosti a podrobnosti o ich poistnom 
krytí alebo iných prostriedkoch osobnej 
alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 
povolania;
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d) aby pacienti mali prostriedky na 
podanie sťažnosti a aby sa zaručili 
nápravné opatrenia a kompenzácia, keď 
utrpia škodu vzniknutú v dôsledku 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti;
e) aby boli pre ošetrenie na ich území 
zavedené systémy poistenia zodpovednosti 
za škodu pri výkone povolania, záruky 
alebo podobné dohody, ktoré sú im 
rovnocenné alebo v podstate s nimi 
porovnateľné, pokiaľ ide o ich účel, 
a ktoré sú primerané povahe a rozsahu 
rizika;
f) aby sa chránilo základné právo na 
súkromie s ohľadom na osobné údaje 
v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na 
implementáciu ustanovení Spoločenstva 
o ochrane osobných údajov, najmä 
smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES;
g) aby pacienti z iných členských štátov 
mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
pacienti z členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti 
diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve 
Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje.
2. Všetky opatrenia prijaté členskými 
štátmi pri implementácii tohto článku 
rešpektujú ustanovenia smernice 
2005/36/ES o uznávaní odborných 
kvalifikácií a smernice 2000/31/ES 
o určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti na vnútornom 
trhu, najmä o elektronickom obchode.
3. Do tej miery, do akej to bude potrebné 
na umožnenie poskytovania cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti, a na základe 
vysokej úrovne ochrany zdravia, Komisia 
v spolupráci s členskými štátmi vyvinie 
usmernenia na uľahčenie uplatňovania 
odseku 1.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 306
Åsa Westlund

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. V tomto kontexte a pri 
rešpektovaní princípov univerzálnosti, 
prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity vymedzujú normy kvality 
a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosti 
poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. Pritom sa musia rešpektovať 
zásady univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej 
starostlivosti, rovnosti a solidarity, ako aj 
zásada, že starostlivosť sa poskytuje 
podľa potrieb.

a) aby boli zavedené mechanizmy na 
zabezpečenie toho, že poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť 
tieto normy s ohľadom na medzinárodnú 
lekársku vedu a všeobecne uznávané 
osvedčené postupy v zdravotníctve;
b)aby sa uplatňovanie týchto noriem 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
v praxi pravidelne monitorovalo a aby sa 
prijalo nápravné opatrenie v prípade, že 
nie sú splnené primerané normy 
s ohľadom na pokrok v medicíne 
a zdravotníckej technológii;
c) aby poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, 
najmä pokiaľ ide o dostupnosť, ceny 
a výstupy poskytnutej zdravotnej 
starostlivosti a podrobnosti o ich poistnom 
krytí alebo iných prostriedkoch osobnej 
alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 
povolania;
d) aby pacienti mali prostriedky na 
podanie sťažnosti a aby sa zaručili 
nápravné opatrenia a kompenzácia, keď 
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utrpia škodu vzniknutú v dôsledku 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti;
e) aby boli pre ošetrenie na ich území 
zavedené systémy poistenia zodpovednosti 
za škodu pri výkone povolania, záruky 
alebo podobné dohody, ktoré sú im 
rovnocenné alebo v podstate s nimi 
porovnateľné, pokiaľ ide o ich účel, 
a ktoré sú primerané povahe a rozsahu 
rizika;
f) aby sa chránilo základné právo na 
súkromie s ohľadom na osobné údaje 
v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na 
implementáciu ustanovení Spoločenstva 
o ochrane osobných údajov, najmä 
smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES;
g) aby pacienti z iných členských štátov 
mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
pacienti z členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti 
diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve 
Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje.

Or. sv

Odôvodnenie

Treba zdôrazniť, že právomoc na vytváranie a rozvoj zdravotníctva má členský štát, a že táto 
smernica by preto mala byť menej podrobná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 307
Georgs Andrejevs

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. V tomto kontexte a pri 

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. V tejto súvislosti a pri 
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rešpektovaní princípov univerzálnosti, 
prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity vymedzujú normy kvality 
a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosti 
poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

dodržiavaní zásad univerzálnosti, prístupu 
ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity vymedzujú normy kvality 
a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosti 
poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

a) aby boli zavedené mechanizmy na 
zabezpečenie toho, že poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť 
tieto normy s ohľadom na medzinárodnú 
lekársku vedu a všeobecne uznávané 
osvedčené postupy v zdravotníctve;

a) aby sa v prípade, že sa zdravotná 
starostlivosť poskytuje v inom členskom 
štáte ako v štáte, v ktorom je pacient 
poistený, alebo v inom členskom štáte ako 
v tom, v ktorom má poskytovateľ 
zdravotnej starostlivosti sídlo, je 
registrovaný alebo zriadený, poskytovala 
zdravotná starostlivosť podľa právnych 
predpisov členského štátu, v ktorom sa 
poskytuje ošetrenie;

b) aby sa uplatňovanie týchto noriem 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
v praxi pravidelne monitorovalo a aby sa 
prijalo nápravné opatrenie v prípade, že 
nie sú splnené primerané normy 
s ohľadom na pokrok v medicíne 
a zdravotníckej technológii;

b) aby sa zdravotná starostlivosť uvedená 
v ods. 1 písm. a) poskytovala v súlade 
s normami a usmerneniami v oblasti 
kvality a bezpečnosti stanovenými 
členským štátom, v ktorom sa poskytuje 
ošetrenie, ktorý zabezpečí, aby:

i) pacienti a poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti z iných členských štátov 
mohli získať informácie o týchto normách 
a usmerneniach vrátane ustanovení 
o dohľade, okrem iného aj elektronickými 
prostriedkami;

c) aby poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, 
najmä pokiaľ ide o dostupnosť, ceny 
a výstupy poskytnutej zdravotnej 
starostlivosti a podrobnosti o ich poistnom 
krytí alebo iných prostriedkoch osobnej 
alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 
povolania;

ii) pacienti a poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti z iných členských štátov 
mohli získať informácie o dostupnosti, 
cenách a výstupoch poskytnutej zdravotnej 
starostlivosti a podrobnosti o poistnom 
krytí poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti alebo iných prostriedkoch 
osobnej alebo kolektívnej ochrany 
s ohľadom na zodpovednosť za škodu 
pri výkone povolania;

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie 
sťažnosti a aby sa zaručili nápravné 
opatrenia a kompenzácia, keď utrpia 
škodu vzniknutú v dôsledku poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti;

d) pacienti mali prostriedky na podanie 
sťažnosti, keď utrpia škodu vzniknutú 
v dôsledku poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti, a aby sa zaručili nápravné 
opatrenia a právo žiadať o kompenzáciu;

e) aby boli pre ošetrenie na ich území e) boli pre ošetrenie na ich území zavedené 
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zavedené systémy poistenia zodpovednosti 
za škodu pri výkone povolania, záruky 
alebo podobné dohody, ktoré sú im 
rovnocenné alebo v podstate s nimi 
porovnateľné, pokiaľ ide o ich účel, a ktoré 
sú primerané povahe a rozsahu rizika;

systémy poistenia zodpovednosti za škodu 
pri výkone povolania, záruky alebo 
podobné dohody, ktoré sú im rovnocenné 
alebo v podstate s nimi porovnateľné, 
pokiaľ ide o ich účel, a ktoré sú primerané 
povahe a rozsahu rizika;

f) aby sa chránilo základné právo na 
súkromie s ohľadom na osobné údaje 
v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na 
implementáciu ustanovení Spoločenstva 
o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 
95/46/ES a 2002/58/ES;

f) sa chránilo základné právo na súkromie 
s ohľadom na osobné údaje v súlade 
s vnútroštátnymi opatreniami na 
implementáciu ustanovení Spoločenstva 
o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 
95/46/ES a 2002/58/ES;

g) aby pacienti z iných členských štátov 
mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
pacienti z členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti 
diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve 
Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje.

g) pacienti z iných členských štátov mali 
nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
pacienti z členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti 
diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve 
Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje.

ga) pacienti, ktorí boli ošetrení, mali 
právo na písomný alebo elektronický 
záznam takéhoto ošetrenia a lekárskeho 
odporúčania týkajúceho sa pokračovania 
ich liečby;
gb) boli zavedené mechanizmy 
na zabezpečenie toho, že poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť 
tieto normy s ohľadom na medzinárodnú 
lekársku vedu a všeobecne uznávané 
osvedčené postupy v zdravotníctve, najmä 
prostredníctvom kvalitného vzdelávania 
a odbornej prípravy ako aj podpory 
harmonizovaných školských osnov 
v rámci celej EÚ a akreditácie odborníkov 
v oblasti zdravotníctva;
gc) sa uplatňovanie týchto noriem 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
v praxi pravidelne monitorovalo a aby sa 
prijalo nápravné opatrenie v prípade, že 
nie sú splnené primerané normy 
s ohľadom na pokrok v oblasti lekárskej 
vedy a zdravotníckych technológiách;

Or. en
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Odôvodnenie

Ustanoveniami tejto smernice je potrebné zabezpečiť mechanizmy, prostredníctvom ktorých 
môžu členské štáty účinne naplniť zásady univerzálnosti, rovnosti, solidarity, kvality, 
bezpečnosti a prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 308
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. V tomto kontexte a pri 
rešpektovaní princípov univerzálnosti, 
prístupu ku kvalitnej starostlivosti, 
rovnosti a solidarity vymedzujú normy 
kvality a bezpečnosti pre zdravotnú 
starostlivosti poskytovanú na ich území 
a zabezpečujú:

1. Pokiaľ sa zdravotná starostlivosť 
poskytuje v inom členskom štáte ako 
v štáte, v ktorom je pacient poistený, alebo 
v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom 
má poskytovateľ bydlisko, je registrovaný 
alebo v ktorom má sídlo, poskytuje sa 
v súlade s odsekom 2 podľa právnych 
predpisov členského štátu poskytujúceho 
ošetrenie.

Členský štát, v ktorom sa poskytuje 
ošetrenie, zabezpečí:

a) aby boli zavedené mechanizmy na 
zabezpečenie toho, že poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť 
tieto normy s ohľadom na medzinárodnú 
lekársku vedu a všeobecne uznávané 
osvedčené postupy v zdravotníctve;

a) aby boli zavedené mechanizmy na 
zabezpečenie toho, že poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť 
tieto normy s ohľadom na vývoj v rámci 
medzinárodnej lekárskej vedy a všeobecne 
uznávaných osvedčených postupov
v zdravotníctve;

b) aby sa uplatňovanie týchto noriem 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
v praxi pravidelne monitorovalo a aby sa 
prijalo nápravné opatrenie v prípade, že 
nie sú splnené primerané normy 
s ohľadom na pokrok v medicíne 
a zdravotníckej technológii;

b) aby sa zdravotná starostlivosť uvedená 
v ods. 1 poskytovala v súlade s normami 
a usmerneniami v oblasti kvality 
a bezpečnosti vymedzenými členským
štátom poskytujúcim ošetrenie, pričom sa 
zabezpečí:

i) aby pacienti a poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti z iných členských štátov 
mohli získať informácie o takýchto 
normách a usmerneniach vrátane 
ustanovení o dohľade, a to aj 
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elektronickou cestou;
ii) aby pacienti a poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti z iných členských štátov 
mohli získať informácie o alternatívach, 
dostupnosti, cenách a možných 
výsledkoch poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti, ako aj informácie o 
poistnom krytí poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti alebo iných formách osobnej 
alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 
povolania;

c) aby poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, najmä 
pokiaľ ide o dostupnosť, ceny a výstupy 
poskytnutej zdravotnej starostlivosti 
a podrobnosti o ich poistnom krytí alebo 
iných prostriedkoch osobnej alebo 
kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 
povolania;

c) aby poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, najmä 
pokiaľ ide o alternatívy, dostupnosť, ceny 
a možné výstupy poskytnutej zdravotnej 
starostlivosti a podrobnosti o ich poistnom 
krytí alebo iných prostriedkoch osobnej 
alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 
povolania;

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie 
sťažnosti a aby sa zaručili nápravné 
opatrenia a kompenzácia, keď utrpia škodu 
vzniknutú v dôsledku poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti;

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie 
sťažnosti a aby sa zaručili nápravné 
opatrenia a nárok na náhradu škody, keď 
utrpia škodu vzniknutú v dôsledku 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti;

e) aby boli pre ošetrenie na ich území 
zavedené systémy poistenia zodpovednosti 
za škodu pri výkone povolania, záruky 
alebo podobné dohody, ktoré sú im 
rovnocenné alebo v podstate s nimi 
porovnateľné, pokiaľ ide o ich účel, a ktoré 
sú primerané povahe a rozsahu rizika;

e) aby boli pre ošetrenie na ich území 
zavedené systémy poistenia zodpovednosti 
za škodu pri výkone povolania, záruky 
alebo podobné dohody, ktoré sú im 
rovnocenné alebo v podstate s nimi 
porovnateľné, pokiaľ ide o ich účel, a ktoré 
sú primerané povahe a rozsahu rizika;

f) aby sa chránilo základné právo na 
súkromie s ohľadom na osobné údaje 
v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na 
implementáciu ustanovení Spoločenstva 
o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 
95/46/ES a 2002/58/ES;

f) aby sa chránilo základné právo na 
súkromie s ohľadom na osobné údaje 
v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na 
implementáciu ustanovení Spoločenstva 
o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 
95/46/ES a 2002/58/ES;

g) aby pacienti z iných členských štátov 
mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
pacienti z členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti 

g) aby pacienti z iných členských štátov 
mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
pacienti z členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti 
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diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve 
Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje.

diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve 
Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje.

ga) aby pacienti, ktorí boli liečení, mali 
právo na písomné alebo elektronické 
záznamy o tejto liečbe vrátane 
všetkých lekárskych odporúčaní 
týkajúcich sa ich ďalšej liečby;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309
Linda McAvan

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. V tomto kontexte a pri 
rešpektovaní princípov univerzálnosti, 
prístupu ku kvalitnej starostlivosti, 
rovnosti a solidarity vymedzujú normy 
kvality a bezpečnosti pre zdravotnú 
starostlivosti poskytovanú na ich území 
a zabezpečujú:

1. Ak sa zdravotná starostlivosť poskytuje 
v inom členskom štáte ako v štáte, v 
ktorom je pacient poistený, alebo v inom 
členskom štáte ako je štát, v ktorom má 
sídlo poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti, poskytuje sa podľa 
právnych predpisov členského štátu, v 
ktorom sa poskytuje ošetrenie, v súlade 
s odsekom 2 tohto článku.

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje 
v súlade s normami a usmerneniami 
v oblasti kvality a bezpečnosti 
stanovenými členským štátom, v ktorom 
sa poskytuje ošetrenie. Členský štát, ktorý 
poskytuje ošetrenie zabezpečí, aby:

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má za cieľ dodať tomuto článku právnu zrozumiteľnosť 
vložením textu, ktorý sa pôvodne nachádzal v článku 11. Zásady načrtnuté v návrhu Komisie 
boli v predchádzajúcom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu premiestnené do článku 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 310
Edite Estrela

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. V tomto kontexte a pri 
rešpektovaní princípov univerzálnosti, 
prístupu ku kvalitnej starostlivosti, 
rovnosti a solidarity vymedzujú normy 
kvality a bezpečnosti pre zdravotnú 
starostlivosti poskytovanú na ich území 
a zabezpečujú:

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v súlade s článkom 152 ods. 
5 Zmluvy o ES. V tejto súvislosti  musia 
zabezpečiť:

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Za organizáciu a poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti sú zodpovedné členské štáty,
v ktorých sa poskytuje ošetrenie. V tomto 
kontexte a pri rešpektovaní princípov 
univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej 
starostlivosti, rovnosti a solidarity 
vymedzujú normy kvality a bezpečnosti 
pre zdravotnú starostlivosti poskytovanú na 
ich území a zabezpečujú:

Za organizáciu a poskytovanie bezpečnej, 
kvalitnej zdravotnej starostlivosti v súlade 
so zásadami všeobecného prístupu, 
solidarity, cenovej dostupnosti, rovnakej 
územnej dostupnosti a demokratickej 
kontroly sú zodpovedné členské štáty, 
v ktorých sa poskytuje ošetrenie. Členské 
štáty, v ktorých sa poskytuje ošetrenie, sú 
tiež zodpovedné za prostriedky na podanie 
sťažností a nápravné opatrenia v prípade 
poškodenia. V prípade škody, ktorá 
vznikla v dôsledku poskytovanej 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, sa 
na podanie sťažností a kompenzácie 
uplatňuje systém členského, v ktorom sa 
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poskytuje ošetrenie. Členské štáty, v 
ktorých sa poskytuje ošetrenie, vymedzujú
normy kvality a bezpečnosti pre zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú na ich území 
a zabezpečujú:

Or. en

Odôvodnenie

Zásady všeobecného prístupu, solidarity, cenovej dostupnosti, rovnakej územnej dostupnosti a 
demokratickej kontroly zaviedla ako dôležité zásady poskytovania zdravotnej starostlivosti 
Lisabonská dohoda. Zodpovednosť v prípade škody lepšie objasňuje tento pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 312
Anne Ferreira

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. V tomto kontexte a pri 
rešpektovaní princípov univerzálnosti, 
prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity vymedzujú normy kvality 
a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosti 
poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

1. Za organizáciu, dodávanie a 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú 
zodpovedné členské štáty, v ktorých sa 
poskytuje ošetrenie. V tejto súvislosti a pri 
dodržiavaní zásad všeobecného záujmu, 
univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej, 
blízkej a finančne primeranej
starostlivosti, efektívnosti, kontinuity,
rovnosti a solidarity vymedzujú normy 
kvality a bezpečnosti pre zdravotnú 
starostlivosti poskytovanú na ich území a 
zabezpečujú:

Or. fr

Odôvodnenie

Je treba pripomenúť presné právomoci členských štátov v oblasti systémov zdravotníctva a 
zásady, ktorými sa riadi ich fungovanie. Je treba uviesť aj všeobecný záujem. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. V tomto kontexte a pri 
rešpektovaní princípov univerzálnosti, 
prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity vymedzujú normy kvality 
a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosti 
poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. V tejto súvislosti a na základe 
zásad všeobecného záujmu, univerzálnosti, 
prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity a verejného poslania, ktoré 
z nich vyplýva a bolo delegované 
na poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti, vymedzujú normy kvality 
a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosti 
poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by nemali zásady univerzálnosti, prístupu, rovnosti a solidarity len 
zohľadňovať, ale mali by na ich základe aj organizovať a poskytovať zdravotné služby (pozri 
tiež článok 16 Zmluvy ES).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. V tomto kontexte a pri 
rešpektovaní princípov univerzálnosti, 
prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity vymedzujú normy kvality 
a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosti 
poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. V tejto súvislosti a na základe 
zásad univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej 
starostlivosti, rovnosti a solidarity a 
verejného poslania, ktoré z týchto zásad 
vyplýva a bolo delegované 
na poskytovateľov zdravotnej 
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starostlivosti, vymedzujú normy kvality 
a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosti 
poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by nemali zásady univerzálnosti, prístupu, rovnosti a solidarity len 
zohľadňovať, ale mali by podľa nich aj organizovať a poskytovať zdravotné služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 315
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. V tomto kontexte a pri 
rešpektovaní princípov univerzálnosti, 
prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity vymedzujú normy kvality 
a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosti 
poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. V tejto súvislosti a pri 
rešpektovaní zásad univerzálnosti, 
geografického a finančného prístupu ku 
kvalitnej starostlivosti, účinnosti a 
efektívnosti, nadväznosti, rovnosti 
a solidarity vymedzujú normy kvality 
a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 316
Urszula Krupa

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 

1. Za liečebný postup, organizáciu a 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú 
zodpovedné všetky členské štáty. V tejto 
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ošetrenie. V tomto kontexte a pri 
rešpektovaní princípov univerzálnosti, 
prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity vymedzujú normy kvality 
a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosti 
poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

súvislosti a pri dodržiavaní zásad
bezplatnosti, univerzálnosti, prístupu ku 
kvalitnej starostlivosti, rovnosti a solidarity 
vymedzujú normy kvality a bezpečnosti 
pre zdravotnú starostlivosť poskytovanú na 
ich území a zabezpečujú:

Or. pl

Odôvodnenie

Zdravotná starostlivosť musí byť v rámci EÚ bezplatná, a to aj v súkromných inštitúciách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 317
Evangelia Tzampazi

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. V tomto kontexte a pri 
rešpektovaní princípov univerzálnosti, 
prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity vymedzujú normy kvality 
a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosti 
poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. V tejto súvislosti a pri 
dodržiavaní zásad univerzálnosti, prístupu 
ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti, 
dostupnosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím a solidarity vymedzujú normy 
kvality a bezpečnosti pre zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú na ich území 
a zabezpečujú:

Or. en

Odôvodnenie

Dostupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím musí byť jednou zo základných zásad 
ustanovení o zdravotnej starostlivosti, pretože rovný prístup k zdravotnej starostlivosti pre 
zdravotne postihnutých je otázkou ľudských práv.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 318
Iles Braghetto

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – úvod

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Za organizáciu a poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti sú zodpovedné členské štáty, 
v ktorých sa poskytuje ošetrenie. V tomto 
kontexte a pri rešpektovaní princípov
univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej 
starostlivosti, rovnosti a solidarity 
vymedzujú normy kvality a bezpečnosti 
pre zdravotnú starostlivosti poskytovanú na 
ich území a zabezpečujú:

Za organizáciu a poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti sú zodpovedné členské štáty, 
v ktorých sa poskytuje ošetrenie. V tejto 
súvislosti a pri dodržiavaní zásad 
univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej 
starostlivosti, rovnosti a solidarity 
vymedzujú normy kvality a bezpečnosti 
pre zdravotnú starostlivosti poskytovanú na 
ich území a zohľadňujú:

Or. en

Odôvodnenie

Vyžadovať od členských štátov, aby „zabezpečili“ niektoré body, znižuje ich zodpovednosť za 
stanovenie ich vlastných noriem kvality a bezpečnosti. Vzhľadom na článok 152 zmluvy, ktorý 
stanovuje, že členské štáty sú zodpovedné za organizáciu, financovanie a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti svojim občanom, sa javí vhodnejšie uviesť, že členské štáty by mali 
„zohľadniť“, nie „zabezpečiť“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 319
Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-a) aby poskytovatelia starostlivosti 
neupierali zdravotnú starostlivosť 
žiadnemu pacientovi, či už z toho istého 
alebo iného členského štátu, na základe 
spoločensko-hospodárskeho postavenia 
pacienta;  

Or. nl
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Odôvodnenie

Každý členský štát si zachováva povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na 
sociálno-hospodárske postavenie pacienta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 320
Edite Estrela

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) aby boli zavedené mechanizmy na 
zabezpečenie toho, že poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť 
tieto normy s ohľadom na medzinárodnú 
lekársku vedu a všeobecne uznávané 
osvedčené postupy v zdravotníctve;

a) aby sa zdravotná starostlivosť, ak sa 
poskytuje v inom členskom štáte ako 
v štáte, v ktorom je pacient poistený, 
poskytovala v súlade s právnymi 
predpismi členského štátu, v ktorom sa 
poskytuje ošetrenie.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 321
Linda McAvan

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) aby boli zavedené mechanizmy na 
zabezpečenie toho, že poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť 
tieto normy s ohľadom na medzinárodnú 
lekársku vedu a všeobecne uznávané 
osvedčené postupy v zdravotníctve;

a) aby pacienti získali na požiadanie 
informácie o týchto normách 
a usmerneniach, vrátane ustanovení 
o dohľade a posudkoch;

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa článok zameral na dôležitú úlohu poskytovať 
pacientom právnu zrozumiteľnosť a potrebné informácie, na základe ktorých sa môžu 
rozhodnúť o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 322
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) aby boli zavedené mechanizmy na 
zabezpečenie toho, že poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť 
tieto normy s ohľadom na medzinárodnú 
lekársku vedu a všeobecne uznávané 
osvedčené postupy v zdravotníctve;

a) aby sa zdravotná starostlivosť skutočne 
poskytovala v súlade s normami kvality a 
bezpečnosti, na ktoré sa odkazuje v
odseku 1; zohľadňujú sa pritom 
medzinárodná lekárska veda a všeobecne 
uznávané osvedčené postupy 
v zdravotníctve

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 323
Gyula Hegyi

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) aby boli zavedené mechanizmy na 
zabezpečenie toho, že poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť 
tieto normy s ohľadom na medzinárodnú 
lekársku vedu a všeobecne uznávané 
osvedčené postupy v zdravotníctve;

a) aby boli právne požiadavky pre 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
jasne zadefinované s ohľadom na 
medzinárodnú lekársku vedu a všeobecne 
uznávané osvedčené postupy 
v zdravotníctve;

Or. hu

Odôvodnenie

Podľa nášho názoru je navrhovanie vnútroštátnych nariadení na základe základných zásad a 
požiadaviek zdravotnej starostlivosti v právomoci členských štátov tak, ako je tomu i pri 
kontrole implementácie nariadení poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pri podnikaní 
krokov na zaručenie ich dodržiavania. Odporúčame preto stanoviť navrhovanie jasných 
legislatívnych požiadaviek v odseku 1 písm. a) ako právomoc členských štátov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 324
Kathy Sinnott

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) aby boli zavedené mechanizmy na 
zabezpečenie toho, že poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť 
tieto normy s ohľadom na medzinárodnú 
lekársku vedu a všeobecne uznávané 
osvedčené postupy v zdravotníctve;

a) aby boli zavedené mechanizmy, ktoré 
poskytnú kvalitné a systematické 
vzdelávanie a odbornú prípravu pre 
odborníkov v oblasti zdravotníctva na 
zabezpečenie toho, že poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť 
tieto normy s ohľadom na medzinárodnú 
lekársku vedu a všeobecne uznávané 
osvedčené postupy v zdravotníctve;

Or. en

Odôvodnenie

Prístup ku kvalitnej starostlivosti a osvedčeným postupom je zakotvený v odbornej príprave a 
vzdelávaní.

V súčasnosti existujú medzi vzdelávacími štruktúrami a štruktúrami odbornej prípravy 
jednotlivých členských štátov nápadné a dôležité rozdiely. To je dôvodom neistoty pacientov v 
otázke kvality starostlivosti, ktorá im môže byť poskytnutá, pretože štruktúra odbornej 
prípravy lekárov sa značne líši v dĺžke trvania a obsahu. 

Preto sú zvýšenie a harmonizácia noriem odborného vzdelávania, odbornej prípravy a 
osvedčení praktickými a dôležitými krokmi, ktoré zabezpečia kvalitu. Ak všetci poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti budú môcť ponúknuť rovnakú úroveň liečby v rámci EÚ – vďaka 
spoločným normám vzdelávania a odbornej prípravy – pacienti budú mať istotu, že kvalita 
starostlivosti poskytovaná doma je podobná tej, ktorá je poskytovaná na cezhraničnom 
základe. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 325
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) aby boli zavedené mechanizmy na a) aby boli zavedené mechanizmy na 
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zabezpečenie toho, že poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť 
tieto normy s ohľadom na medzinárodnú 
lekársku vedu a všeobecne uznávané 
osvedčené postupy v zdravotníctve;

zabezpečenie toho, že poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti a pohotovostných 
lekárskych služieb sú schopní plniť tieto 
normy s ohľadom na rozvoj medzinárodnej 
lekárskej vedy a všeobecne uznávané 
osvedčené postupy v zdravotníctve;

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby normy kvality platili aj pre pohotovostné lekárske služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 326
Kathy Sinnott

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) aby boli zavedené mechanizmy na 
zabezpečenie toho, že poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť
tieto normy s ohľadom na medzinárodnú 
lekársku vedu a všeobecne uznávané 
osvedčené postupy v zdravotníctve;

a) aby boli zavedené mechanizmy na 
zabezpečenie toho, že poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti a pohotovostných 
lekárskych služieb sú schopní plniť tieto 
normy s ohľadom na rozvoj medzinárodnej 
lekárskej vedy a všeobecne uznávané 
osvedčené postupy v zdravotníctve;

Or. en

Odôvodnenie

Je zjavné, že v prípade nehody (alebo nešťastia) by sa mala zdravotná starostlivosť poskytnúť 
s minimom administratívnych postupov predchádzajúcich povolení.

Potreba rýchlo reagovať v stave núdze v hraničných oblastiach si bude vyžadovať širokú 
spoluprácu členských štátov a ich pohotovostných lekárskych služieb na regionálnej úrovni. 
Záchranári sú v takýchto situáciách dôležitým personálom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 327
Urszula Krupa

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) aby boli zavedené mechanizmy na 
zabezpečenie toho, že poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť 
tieto normy s ohľadom na medzinárodnú 
lekársku vedu a všeobecne uznávané 
osvedčené postupy v zdravotníctve;

a) aby boli zavedené mechanizmy na 
zabezpečenie schopnosti poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti plniť tieto normy 
bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne 
právne predpisy, s ohľadom na 
medzinárodnú lekársku vedu a všeobecne 
uznávané osvedčené postupy v 
zdravotníctve;

Or. pl

Odôvodnenie

Členské štáty môžu vyriešiť túto otázku tak, že pôjdu viac do detailov, pričom sa zohľadní 
medzinárodná lekárska veda a všeobecne uznávané osvedčené postupy v zdravotníctve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 328
Anne Ferreira

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) aby boli zavedené mechanizmy na 
zabezpečenie toho, že poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť 
tieto normy s ohľadom na medzinárodnú 
lekársku vedu a všeobecne uznávané 
osvedčené postupy v zdravotníctve;

a) aby boli zavedené mechanizmy na 
zabezpečenie schopnosti poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti plniť tieto normy s 
ohľadom na medzinárodnú lekársku vedu a 
všeobecne uznávané osvedčené postupy v 
zdravotníctve, a aby ich efektívne 
dodržiavali;

Or. fr

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti uskutočnili všetky potrebné kroky, 
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aby sa dodržali kvalitatívne a bezpečnostné normy v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) tieto normy kvality a bezpečnosti sú 
občanom verejne dostupné v jasnom a 
prístupnom formáte.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty musia byť ohľadne noriem kvality a bezpečnosti otvorené a transparentné 
a mali by mať preto povinnosť zverejniť ich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 330
Umberto Guidoni

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) osvedčenia a akreditácia liečebných 
postupov berú do úvahy jednak kvalitu 
a bezpečnosť ako aj kritériá trvalej 
udržateľnosti pre verejné a súkromné 
zdravotné systémy. Nárast nákladov, ktorý 
nemožno odhadnúť ani odôvodniť 
skutočným zlepšením zdravia ľudí, by 
mohol viesť k zrúteniu verejných 
zdravotných systémov a viesť k postupnej 
diskriminácii voči pacientom postihnutým 
chorobami, ktoré si vyžadujú drahú 
liečbu, zo strany poisťovacích systémov;

Or. en
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Odôvodnenie

Osvedčenia a akreditácia liečebných postupov musia brať do úvahy aj kritériá trvalej 
udržateľnosti pre verejné a súkromné zdravotné systémy. Ak sa bezmedzne rozbehne nákup 
liečebných a/alebo diagnostických riešení, následné náklady môžu spôsobiť postupnú 
diskrimináciu pacientov postihnutých chorobami, ktoré si vyžadujú drahšiu liečbu, ktorá môže 
byť čoraz častejšie odmietaná poisťovacími systémami, ako sa to stalo v minulosti napr. v 
prípade ľudí trpiacimi AIDS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 331
Nicolae Vlad Popa

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmená b a c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) aby sa uplatňovanie týchto noriem 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
v praxi pravidelne monitorovalo a aby sa 
prijalo nápravné opatrenie v prípade, že 
nie sú splnené primerané normy 
s ohľadom na pokrok v medicíne 
a zdravotníckej technológii;

b) aby sa zdravotná starostlivosť uvedená 
v ods. 1 písm. a) poskytovala v súlade 
s normami a usmerneniami v oblasti 
kvality a bezpečnosti stanovenými 
členským štátom, v ktorom sa poskytuje 
ošetrenie, ktorý zabezpečí, aby:

i) pacienti a poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti z iných členských štátov 
mohli získať informácie o týchto normách 
a usmerneniach vrátane ustanovení 
o dohľade, okrem iného aj elektronickými 
prostriedkami;

c) aby poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti poskytovali relevantné
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, 
najmä pokiaľ ide o dostupnosť, ceny 
a výstupy poskytnutej zdravotnej 
starostlivosti a podrobnosti o ich poistnom 
krytí alebo iných prostriedkoch osobnej 
alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 
povolania;

ii) pacienti a poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti z iných členských štátov 
mohli získať informácie o dostupnosti, 
cenách a výstupoch poskytovanej
zdravotnej starostlivosti a podrobnosti o 
poistnom krytí poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti alebo iných prostriedkoch 
osobnej alebo kolektívnej ochrany 
s ohľadom na zodpovednosť za škodu 
pri výkone povolania;

Or. en
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Odôvodnenie

Zatiaľ čo text predložený Komisiou navrhuje, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
získavali informácie a podávali ich pacientom, ktorí by sa na ich základe mohli rozhodnúť, 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh navrhuje, aby boli informovaní ako poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti, tak aj užívatelia. Vzhľadom na skutočnosť, že pacient musí mať informáciu k 
dispozícii na to, aby sa mohol dobre rozhodnúť a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na to, 
aby mohol ponúknuť najlepšiu z dostupnej zdravotnej starostlivosti, znenie by malo 
konštatovať, že je absolútne nevyhnutné, aby boli o normách, usmerneniach, ustanoveniach o 
dohľade, dostupnosti, cenách a výstupoch poskytnutej zdravotnej starostlivosti a 
podrobnostiach o poistnom krytí poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo iných 
prostriedkoch osobnej alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na zodpovednosť za škodu pri 
výkone povolania informované obidve strany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 332
Edite Estrela

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) aby sa uplatňovanie týchto noriem 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
v praxi pravidelne monitorovalo a aby sa 
prijalo nápravné opatrenie v prípade, že 
nie sú splnené primerané normy 
s ohľadom na pokrok v medicíne 
a zdravotníckej technológii;

b) aby sa zdravotná starostlivosť uvedená 
v ods. 1 písm. a) poskytovala v súlade 
s normami a usmerneniami v oblasti 
kvality a bezpečnosti stanovenými 
členským štátom, v ktorom sa poskytuje  
ošetrenie;

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 333
Gyula Hegyi

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) aby sa uplatňovanie týchto noriem 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
v praxi pravidelne monitorovalo a aby sa 
prijalo nápravné opatrenie v prípade, že 
nie sú splnené primerané normy 

b) aby sa uplatňovanie vnútroštátnych 
legislatívnych noriem poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti v praxi pravidelne 
monitorovalo a aby sa prijali príslušné 
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s ohľadom na pokrok v medicíne 
a zdravotníckej technológii;

kroky v prípade, že nie sú splnené normy;

Or. hu

Odôvodnenie

Navrhovanie vnútroštátnych nariadení na základe základných zásad a požiadaviek zdravotnej 
starostlivosti je v právomoci členských štátov tak, ako je tomu i pri zaručovaní ich 
dodržiavania. Odporúčame preto stanoviť ich vynucovanie ako právomoc členských štátov. 
Pojem nápravné opatrenia je príliš všeobecný a možno ho vykladať mnohými spôsobmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 334
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) aby sa uplatňovanie týchto noriem 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
v praxi pravidelne monitorovalo a aby sa 
prijalo nápravné opatrenie v prípade, že nie 
sú splnené primerané normy s ohľadom 
na pokrok v medicíne a zdravotníckej 
technológii;

b) aby sa uplatňovanie týchto noriem 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
a pohotovostnými lekárskymi službami
v praxi pravidelne monitorovalo a aby sa 
prijalo nápravné opatrenie v prípade, že nie 
sú splnené primerané normy s ohľadom 
na pokrok v medicíne a zdravotníckej
technológii;

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby normy kvality platili aj pre pohotovostné lekárske služby.



AM\762980SK.doc 29/103 PE418.256v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 335
Iles Braghetto

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) aby sa uplatňovanie týchto noriem 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
v praxi pravidelne monitorovalo a aby sa 
prijalo nápravné opatrenie v prípade, že nie 
sú splnené primerané normy s ohľadom 
na pokrok v medicíne a zdravotníckej 
technológii;

b) aby sa uplatňovanie týchto noriem 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
v praxi pravidelne monitorovalo 
a vyhodnocovalo a aby sa prijalo nápravné 
opatrenie v prípade, že nie sú splnené 
primerané normy s ohľadom na pokrok 
v medicíne a zdravotníckej technológii;

Or. it

Odôvodnenie

Vyhodnocovanie je dôležité z hľadiska vytvorenia siete zariadení, ktoré získali uznanie a 
akreditáciu na základe dlhoročne konštantne vysokej kvality svojich služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 336
Linda McAvan

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) aby poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, 
najmä pokiaľ ide o dostupnosť, ceny 
a výstupy poskytnutej zdravotnej 
starostlivosti a podrobnosti o ich poistnom 
krytí alebo iných prostriedkoch osobnej 
alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 
povolania;

c) aby poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti poskytovali pacientom
informácie o dostupnosti, cenách a 
výstupoch poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti vrátane jej kvality, ako aj
podrobnosti o stave registrácie 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
poistnom krytí alebo iných prostriedkoch 
osobnej alebo kolektívnej ochrany s 
ohľadom na zodpovednosť za škodu pri 
výkone povolania;

Or. en
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Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa článok zameral na dôležitú úlohu poskytnúť 
pacientom právnu zrozumiteľnosť a potrebné informácie, na základe ktorých sa môžu 
rozhodnúť o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) aby poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, najmä 
pokiaľ ide o dostupnosť, ceny a výstupy 
poskytnutej zdravotnej starostlivosti 
a podrobnosti o ich poistnom krytí alebo 
iných prostriedkoch osobnej alebo 
kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 
povolania;

c) aby poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, najmä 
pokiaľ ide o ich zmluvné postavenie,
dostupnosť, ceny a výšku a postup 
preplácania, kvalitatívne ukazovatele, ako 
aj podrobnosti o ich poistnom krytí alebo 
iných prostriedkoch osobnej alebo 
kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 
povolania;

Or. fr

Odôvodnenie

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia poskytovať podrobné informácie, najmä ak 
vykonávajú činnosť ako verejní alebo súkromní poskytovatelia služieb, o ich členstve v 
profesijnom združení, či majú stále povolenie na vykonávanie činnosti atď.

Čo sa týka kvalitatívnych ukazovateľov je pojem výsledkov zdravotnej starostlivosti 
problematický. Ak orgán pre zdravotnú starostlivosť, ktorý je uznávaný a má na to poverenie, 
udelí akreditáciu alebo certifikáciu odbornému pracovníkovi v oblasti zdravotníctva alebo 
zdravotníckemu zariadeniu, malo by sa odporučiť, aby túto informáciu zverejnil a obmedzil sa 
iba na túto informáciu.



AM\762980SK.doc 31/103 PE418.256v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 338
Urszula Krupa

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) aby poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, najmä 
pokiaľ ide o dostupnosť, ceny a výstupy 
poskytnutej zdravotnej starostlivosti 
a podrobnosti o ich poistnom krytí alebo 
iných prostriedkoch osobnej alebo 
kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 
povolania;

c) aby poskytovatelia, ktorí sú zodpovední 
za poskytovanie a organizáciu zdravotnej 
starostlivosti, poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, najmä 
pokiaľ ide o dostupnosť, ceny a výstupy 
poskytnutej zdravotnej starostlivosti a 
podrobnosti o ich poistnom krytí alebo 
iných prostriedkoch osobnej alebo 
kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 
povolania;

Or. pl

Odôvodnenie

Táto informácia by nemala byť prístupná iba nemocniciam. Aj pacienti musia mať možnosť 
konzultovať disponibilné údaje v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 339
Frieda Brepoels

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) aby poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, najmä 
pokiaľ ide o dostupnosť, ceny a výstupy 
poskytnutej zdravotnej starostlivosti 
a podrobnosti o ich poistnom krytí alebo 
iných prostriedkoch osobnej alebo 
kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 

c) aby poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, najmä 
pokiaľ ide o ich stav registrácie 
dostupnosť, ceny a výstupy poskytnutej 
zdravotnej starostlivosti a podrobnosti o 
ich poistnom krytí alebo iných 
prostriedkoch osobnej alebo kolektívnej 
ochrany s ohľadom na zodpovednosť za 
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povolania; škodu pri výkone povolania; Pacientom sa 
musí umožniť čo najlepšie porozumieť 
týmto informáciám (ak je to nevyhnutné 
aj za pomoci tlmočníka alebo 
prekladateľa);

Or. nl

Odôvodnenie

Poskytovatelia starostlivosti musia poskytovať úplné informácie o svojom stave registrácie. 
Týka sa to ich štatútu verejného alebo súkromného poskytovateľa a súvisiacich poplatkov a 
podmienok, ich licencie (či už bola odobratá alebo nie) a ich členstva v profesijných 
združeniach.

Okrem toho musia mať pacienti potrebné prostriedky na porozumenie informáciám, napríklad 
za pomoci tlmočníka. Má to význam aj pre ošetrujúci personál, od ktorého sa nemôže 
očakávať, že bude ovládať 23 úradných jazykov EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 340
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) aby poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, najmä 
pokiaľ ide o dostupnosť, ceny a výstupy 
poskytnutej zdravotnej starostlivosti 
a podrobnosti o ich poistnom krytí alebo 
iných prostriedkoch osobnej alebo 
kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 
povolania;

c) aby poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, najmä 
pokiaľ ide o dostupnosť, kvalitu, 
bezpečnosť, ceny a výstupy poskytovanej
zdravotnej starostlivosti a podrobnosti o 
ich poistnom krytí alebo iných 
prostriedkoch osobnej alebo kolektívnej 
ochrany s ohľadom na zodpovednosť za 
škodu pri výkone povolania;

Or. en

Odôvodnenie

Pacienti, ktorí hľadajú zdravotnú starostlivosť v zahraničí, tak robia z dôvodu problematickej 
dostupnosti alebo nedostatku vhodnej starostlivosti doma. Je preto dôležité, aby kvalita a 
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bezpečnosť boli súčasťou zoznamu kritérií týkajúceho sa výberu zdravotnej starostlivosti v 
zahraničí. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 341
Françoise Grossetête

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) aby poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, najmä 
pokiaľ ide o dostupnosť, ceny a výstupy 
poskytnutej zdravotnej starostlivosti 
a podrobnosti o ich poistnom krytí alebo 
iných prostriedkoch osobnej alebo 
kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 
povolania;

c) aby poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, najmä 
pokiaľ ide o dostupnosť, ceny a 
kvalitatívne ukazovatele, ako aj
podrobnosti o ich poistnom krytí alebo 
iných prostriedkoch osobnej alebo 
kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 
povolania;

Or. fr

Odôvodnenie

Pojem „výstupy starostlivosti“ je obzvlášť problematický. Pri neexistencii objektívnych 
kritérií, s ktorými by boli všetci stotožnení, by poskytovatelia služieb mohli informovať o 
týchto „výstupoch“, ktoré by pre nich boli mimoriadne priaznivo naklonené. Vo väčšine 
členských štátov boli v médiách vypracované publikácie tzv. rebríčkov zdravotníckych 
zariadení alebo odborných pracovníkov v oblasti zdravotníctva. Takéto informácie nie sú ani 
úplné, ani vhodné. Okrem toho je možné, že v niektorých členských štátoch spôsobia zákaz 
reklamy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 342
Evangelia Tzampazi

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) aby poskytovatelia zdravotnej c) aby poskytovatelia zdravotnej 
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starostlivosti poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, najmä 
pokiaľ ide o dostupnosť, ceny a výstupy 
poskytnutej zdravotnej starostlivosti 
a podrobnosti o ich poistnom krytí alebo 
iných prostriedkoch osobnej alebo 
kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 
povolania;

starostlivosti poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, najmä 
pokiaľ ide o dostupnosť, ceny, dostupnosť 
pre osoby so zdravotným postihnutím 
a výstupy poskytnutej zdravotnej 
starostlivosti a podrobnosti o ich poistnom 
krytí alebo iných prostriedkoch osobnej 
alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 
povolania;

Or. en

Odôvodnenie

Informácie o dostupnosti zariadení zdravotnej starostlivosti sú pre osoby so zdravotným 
postihnutím nevyhnutnosťou preto, aby mohli pri svojom rozhodovaní zohľadniť podmienky, 
ktoré sú veľmi dôležité pre ich aktuálnu spôsobilosť využiť zdravotnú starostlivosť 
v zahraničí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmená ca a cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) aby verejne vymenovaný povoľujúci 
orgán odporučil pacienta na využitie 
zdravotnej starostlivosti na mieste 
ošetrenia v inom členskom štáte;
cb) aby verejne vymenovaný povoľujúci 
orgán vopred konal a poskytol finančné 
krytie pre ošetrenia v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, alebo v inom 
členskom štáte ako podmienku úhrady 
nákladov zo strany členského štátu, 
v ktorom je pacient poistený.

Or. da
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Odôvodnenie

Rozhodnutie o tom, kde a kedy sa pacientom poskytuje ošetrenie by sa malo zakladať na 
odbornom posudku a nie osobných preferenciách alebo individuálnom prístupe k osobitným 
zdrojom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie 
sťažnosti a aby sa zaručili nápravné 
opatrenia a kompenzácia, keď utrpia škodu 
vzniknutú v dôsledku poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti;

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie 
sťažnosti nezávislému rozhodcovi alebo 
ombudsmanovi v členskom štáte, v ktorom 
sa poskytuje ošetrenie, a v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, a aby sa im 
zaručili bezplatné nápravné opatrenia 
a v prípade potreby kompenzácia, keď 
utrpia škodu vzniknutú v dôsledku 
poskytovanej cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti;

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, aby pacienti boli schopní podať sťažnosť nielen teoreticky, ale aj 
prakticky, a aby dosiahli primeranú nápravu a potrebné kompenzácie, mali by mať možnosť 
predložiť svoje sťažnosti a nároky ako v členskom štáte ošetrenia tak v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 345
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie 
sťažnosti a aby sa zaručili nápravné 

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie 
sťažnosti nezávislému orgánu a aby sa 
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opatrenia a kompenzácia, keď utrpia škodu 
vzniknutú v dôsledku poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti;

zaručili bezplatné nápravné opatrenia 
a kompenzácia, keď utrpia škodu 
vzniknutú v dôsledku poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 346
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie 
sťažnosti a aby sa zaručili nápravné 
opatrenia a kompenzácia, keď utrpia 
škodu vzniknutú v dôsledku poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti;

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie 
sťažnosti a aby sa zaviedli bezplatné 
mechanizmy na zaručenie nápravy 
a kompenzácií, keď utrpia alebo si 
uvedomia škodu vzniknutú v dôsledku 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Odôvodnenie

Pacienti by mali mať v prípade škody možnosť žiadať o nápravu alebo kompenzáciu a mať 
záruku, že postup je bezplatný a transparentný. Odvolávka na zavedenie mechanizmov na 
tento účel je na dosiahnutie tohto cieľa nevyhnutná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 347
Linda McAvan

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie 
sťažnosti a aby sa zaručili nápravné 
opatrenia a kompenzácia, keď utrpia 
škodu vzniknutú v dôsledku poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti;

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie 
sťažnosti a aby sa zaviedli mechanizmy na 
žiadanie nápravy a kompenzácií, keď 
utrpia škodu vzniknutú v dôsledku 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti;
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Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa článok zameral na dôležitú úlohu poskytovať 
pacientom právnu zrozumiteľnosť a potrebné informácie, na základe ktorých sa môžu 
rozhodnúť o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 348
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie 
sťažnosti a aby sa zaručili nápravné 
opatrenia a kompenzácia, keď utrpia 
škodu vzniknutú v dôsledku poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti;

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie 
sťažnosti a aby sa zaručili nápravné 
opatrenia, aby mohli získať kompenzáciu 
za akékoľvek poškodenie, ktoré utrpia 
v dôsledku poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 349
Bill Newton Dunn

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie 
sťažnosti a aby sa zaručili nápravné 
opatrenia a kompenzácia, keď utrpia škodu 
vzniknutú v dôsledku poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti;

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie 
sťažnosti a aby sa zaručili nápravné 
opatrenia a kompenzácia, keď utrpia škodu 
vzniknutú v dôsledku poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti; Bez ohľadu na 
zvolený systém musia opatrenia na 
nápravu a kompenzáciu zodpovedať účelu 
a byť dostupné pre všetkých, t.j. byť 
otvorené, rýchle, lacné a nezávislé, a 
musia ich byť schopní využiť chorí alebo 
zranení pacienti, ktorých prvým jazykom 
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nemusí byť jazyk daného členského štátu. 
Postupy nesmú sťažnosť obmedzovať a 
požadovať návrat pacienta do členského 
štátu, v ktorom sa ošetrenie uskutočnilo.

Or. en

Odôvodnenie

Vnútroštátne mechanizmy členských štátov pre administratívnu nápravu a kompenzáciu 
lekárskych chýb sú obmedzené. Právna náprava nemusí byť dostupná občanom so skromnými 
prostriedkami. V záujme jasnosti pre pacientov stanovuje tento PDN jasnú minimálnu normu, 
ktorá je v súlade s hlavnými zárukami pre členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 350
Linda McAvan

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) aby boli pre ošetrenie na ich území 
zavedené systémy poistenia zodpovednosti 
za škodu pri výkone povolania, záruky 
alebo podobné dohody, ktoré sú im 
rovnocenné alebo v podstate s nimi 
porovnateľné, pokiaľ ide o ich účel, a ktoré 
sú primerané povahe a rozsahu rizika;

e) aby boli pre ošetrenie na ich území 
zavedené systémy poistenia zodpovednosti 
za škodu pri výkone povolania alebo 
systémy, v ktorých zamestnávatelia musia 
mať zástupnú zodpovednosť, ktoré sú im 
rovnocenné alebo v podstate s nimi 
porovnateľné, pokiaľ ide o ich účel, a ktoré 
sú primerané povahe a rozsahu rizika;

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN zohľadňuje také prípady, keď pracovníci zdravotnej služby nemajú individuálne 
poistenie zodpovednosti za škody, ale namiesto toho preberá zástupnú zodpovednosť 
zamestnávateľ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 351
Gyula Hegyi

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) aby boli pre ošetrenie na ich území 
zavedené systémy poistenia zodpovednosti 
za škodu pri výkone povolania, záruky 
alebo podobné dohody, ktoré sú im
rovnocenné alebo v podstate s nimi 
porovnateľné, pokiaľ ide o ich účel, 
a ktoré sú primerané povahe a rozsahu 
rizika;

e) aby boli pre ošetrenie na území 
zavedené vnútroštátne normy vytvárajúce 
právny rámec pre činnosť systémov
poistenia zodpovednosti za škodu pri 
výkone povolania, ktoré sú primerané 
povahe a rozsahu rizika, alebo iná záruka, 
ktorá je týmto normám rovnocenná alebo 
v podstate s nimi porovnateľná, pokiaľ ide 
o jej účel;

Or. hu

Odôvodnenie

Činnosť systémov poistenia zodpovednosti za škodu sa nemôže stanovovať na základe 
právnych predpisov Spoločenstva, pretože by to bolo jasným zasahovaním do jurisdikcie 
členských štátov v oblasti financovania ich systémov zdravotníctva. Táto povinnosť sa nemôže 
vyvodzovať z právnych predpisov Spoločenstva. Význam „ostatných záruk“ stále ostáva 
nejasný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 352
Françoise Grossetête

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) aby boli pre ošetrenie na ich území 
zavedené systémy poistenia zodpovednosti 
za škodu pri výkone povolania, záruky
alebo podobné dohody, ktoré sú im 
rovnocenné alebo v podstate s nimi 
porovnateľné, pokiaľ ide o ich účel, a ktoré 
sú primerané povahe a rozsahu rizika;

e) aby boli pre ošetrenie na ich území 
zavedené systémy poistenia zodpovednosti 
za škodu pri výkone povolania, záruky 
alebo podobné dohody, ktoré sú im 
rovnocenné alebo v podstate s nimi 
porovnateľné, pokiaľ ide o ich účel, a ktoré 
sú primerané povahe a rozsahu rizika a aby 
odborní pracovníci informovali príslušné 
úrady o uzavretí tohto poistenia;
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Or. fr

Odôvodnenie

Na zabezpečenie rovnakej ochrany pacientov v rámci Európskej únie je skutočne potrebné, 
aby sa poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania stalo povinným a aby sa 
zabezpečila jeho kontrola regulačným orgánom pre príslušnú profesiu. Bolo by tiež vhodné, 
aby sa zaviedla koordinácia poistných krytí týchto poistení, a to v oblasti stropov 
kompenzácií, ako aj podmienok uplatňovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 353
Anne Ferreira

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) aby boli pre ošetrenie na ich území 
zavedené systémy poistenia zodpovednosti 
za škodu pri výkone povolania, záruky 
alebo podobné dohody, ktoré sú im 
rovnocenné alebo v podstate s nimi 
porovnateľné, pokiaľ ide o ich účel, a ktoré 
sú primerané povahe a rozsahu rizika;

e) aby boli pre ošetrenie na ich území 
zavedené systémy poistenia zodpovednosti 
za škodu pri výkone povolania, záruky 
alebo podobné dohody, ktoré sú im 
rovnocenné alebo v podstate s nimi 
porovnateľné, pokiaľ ide o ich účel, a ktoré 
sú primerané povahe a rozsahu rizika a aby 
odborní pracovníci informovali príslušné
úrady o uzavretí tohto poistenia;

Or. fr

Odôvodnenie

Toto poistenie zabezpečuje ochranu pacientov. Je ale treba naplánovať aj kontrolu zo strany 
regulačného orgánu pre príslušnú profesiu a koordináciu poskytovaných poistných krytí 
týchto poistení, a to v oblasti stropov kompenzácií, ako aj podmienok uplatňovania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 354
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) aby sa chránilo základné právo na 
súkromie s ohľadom na osobné údaje 
v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na 
implementáciu ustanovení Spoločenstva 
o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 
95/46/ES a 2002/58/ES;

f) aby existovalo právo na kontinuitu 
starostlivosti prostredníctvom postúpenia 
príslušných zdravotných údajov pacienta. 
V tejto súvislosti sa musí chrániť základné 
právo na súkromie s ohľadom na osobné 
údaje v súlade s vnútroštátnymi 
opatreniami na implementáciu ustanovení 
Spoločenstva o ochrane osobných údajov, 
najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 355
Urszula Krupa

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) aby pacienti z iných členských štátov 
mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
pacienti z členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti 
diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve 
Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje.

g) aby pacienti z iných členských štátov 
mali rovnaké práva, najmä v rámci 
uplatniteľného liečebného postupu, a 
nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
pacienti z členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, aby boli informovaní 
o možnostiach nápravy a aby sa im 
poskytla, okrem iného, ochrana proti 
diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve 
Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje.

Or. pl
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Odôvodnenie

V súlade so všeobecnými zásadami spravodlivosti a nediskriminácie ustanovenými v článku 
21 Charty základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 356
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) aby pacienti z iných členských štátov 
mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
pacienti z členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti 
diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve 
Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje.

g) aby pacienti z iných členských štátov 
mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
pacienti z členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti 
diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve 
Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje. Rovnaké zaobchádzanie 
nezabraňuje členským štátom v tom, aby 
uprednostnili svojich pacientov, ak sa to 
ukáže byť nevyhnutné v záujme 
zabezpečenia toho, aby dosah 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti na 
čakacie doby zostal na  rozumnej a 
zvládnuteľnej úrovni. Rovnaké 
zaobchádzanie tiaž nebráni členským 
štátom v stanovovaní odlišných cien za 
cezhraničnú starostlivosť, ak je to 
nevyhnutné na zohľadnenie nákladov 
rastúceho poskytovania a infraštruktúry 
starostlivosti.

Or. nl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 357
John Bowis

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) aby pacienti z iných členských štátov 
mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
pacienti z členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti 
diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve 
Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje.

g) pacienti z iných členských štátov mali 
nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
pacienti z členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti 
diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve 
Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje. Táto smernica však nezaväzuje 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
v členskom štáte k tomu, aby či už poskytli 
zdravotnú starostlivosť poistenej osobe 
z iného členského štátu alebo 
uprednostnili poskytnutie zdravotnej 
starostlivosti poistenej osobe z iného 
členského štátu na úkor osoby, ktorá má 
podobné zdravotné potreby a je poistená 
v členskom štáte, ktorý poskytuje 
ošetrenie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 358
Iles Braghetto

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) aby pacienti z iných členských štátov 
mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
pacienti z členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti 
diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve 
Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje.

g) pacienti z iných členských štátov mali 
nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
pacienti z členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti 
diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve 
Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje. V tejto smernici sa však od 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
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nijakým spôsobom nevyžaduje, aby 
prijímali na plánované ošetrenie alebo 
uprednostňovali pacientov z iných 
členských štátov na úkor iných pacientov 
s podobnými zdravotnými potrebami, 
napr. predlžovaním obdobia čakania na 
ošetrenie.

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu jednoznačnosti a konzistentnosti by bolo vhodné do hlavnej časti smernice začleniť 
znenie, ktoré potvrdzuje, že od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa nevyžaduje, aby 
prijímali na plánované ošetrenie alebo uprednostňovali pacientov z iných členských štátov na 
úkor iných pacientov z členského štátu, ktorý poskytuje ošetrenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 359
Gyula Hegyi

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) aby pacienti z iných členských štátov 
mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
pacienti z členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti 
diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve 
Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje.

g) aby pacienti z iných členských štátov 
mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
pacienti z členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti 
diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve 
Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje bez toho, aby bola dotknutá 
povinnosť členských štátov, podľa ktorej 
poskytovatelia v rámci systémov 
financovaných z verejných zdrojov pri 
poskytovaní liečby uprednostňujú 
pacientov, ktorí musia byť ošetrení podľa 
systému odporúčaní stanoveného vo 
vnútroštátnych nariadeniach alebo ktorí 
sú na zozname čakateľov. 

Or. hu
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Odôvodnenie

Čo sa týka článku 5 ods. 1 písm. g), nazdávame sa, že zákaz diskriminácie nesmie ovplyvniť 
povinnosť členských štátov zabezpečiť pri poskytovaní starostlivosti uprednostňovanie
pacientov, ktorí musia byť ošetrení podľa systému odporúčaní stanoveného vo vnútroštátnych 
nariadeniach. Ako výsledok vykonávania tejto povinnosti poskytovať ošetrenie môže smernica 
uložiť členským štátom povinnosť zaručiť ošetrenie pacientom, ktorí prichádzajú z iných 
členských štátov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 360
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga) aby sa dodržiavalo právo na písomné 
alebo elektronické zdravotné záznamy s 
cieľom zaručiť kontinuitu starostlivosti;

Or. nl

Odôvodnenie

Zdravotné záznamy sú veľmi dôležité s prihliadnutím na osobitný problém kontinuity 
starostlivosti za cezhraničných okolností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga) aby sa vyvíjalo systematické a 
nepretržité úsilie s cieľom zabezpečiť 
zlepšenie noriem v súlade so závermi 
Rady o spoločných hodnotách a zásadách 
systémov zdravotníctva v Európskej únii, 
pričom sa zohľadní pokrok v oblasti 
medzinárodnej lekárskej vedy a všeobecne 
uznávaných osvedčených postupov, ako aj 
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nové technológie v oblasti zdravotníctva.

Or. en

Odôvodnenie

Zdravotné systémy Európskej únie by sa mali riadiť Spoločnými hodnotami a zásadami podľa 
definícií Európskej rady a mali by sledovať vývoj v oblasti lekárskej vedy, technológií a praxe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga) Členské štáty jasne vymedzia práva 
pacientov a práva ľudí vo vzťahu k 
zdravotnej starostlivosti v súlade s 
Chartou základných práv Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže cieľom tejto smernice je zaviesť práva pacientov do oblasti cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti, členské štáty by mali tieto práva ako aj práva ľudí vo vzťahu k zdravotnej 
starostlivosti vo všeobecnosti vymedziť a kodifikovať. Mali by tak urobiť v súlade s Európskou 
chartou základných práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Verejné orgány členského štátu, ktorý 
poskytuje ošetrenie, pravidelne 
monitorujú dostupnosť, kvalitu a 
finančný stav svojich systémov 
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zdravotníctva na základe údajov 
zhromaždených podľa článku 18 tejto 
smernice. Prijímajú včasné opatrenia na 
udržanie úrovne verejného zdravia a 
finančnej udržateľnosti systémov 
sociálneho zabezpečenia.

Or. en

Odôvodnenie

Systémy zdravotníctva v Európskej únii by mali reagovať na potreby obyvateľstva, t.j. 
poskytovať dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je riadne financovaná. Je preto 
dôležité, aby boli tieto systémy na základe objektívnych údajov pravidelne monitorované 
a preverované verejnými orgánmi a aby tieto orgány prijímali opatrenia potrebné na 
zaručenie kvality, dostupnosti a finančnej stability svojich systémov zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Členské štáty jasne vymedzia práva 
pacientov a práva ľudí vo vzťahu 
k zdravotnej starostlivosti v súlade 
s Chartou základných práv Európskej 
únie.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže cieľom tejto smernice je zaviesť práva pacientov do oblasti cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti, členské štáty by mali tieto práva ako aj práva ľudí vo vzťahu k zdravotnej 
starostlivosti vo všeobecnosti vymedziť a kodifikovať v súlade s Európskou chartou 
základných práv.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 365
Åsa Westlund

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. aby bol členský štát schopný, nie 
povinný, prijať pacientov z iných 
členských štátov na plánovanú zdravotnú 
starostlivosť. Takáto plánovaná zdravotná 
starostlivosť nesmie narúšať schopnosť 
alebo povinnosť členského štátu 
poskytovať zdravotnú starostlivosť 
vlastnému obyvateľstvu.

Or. sv

Odôvodnenie

Treba zdôrazniť, že táto smernica nesmie byť faktorom znižujúcim kvalitu zdravotnej 
starostlivosti alebo zužujúcim prístup k nej v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 366
Linda McAvan

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Všetky opatrenia prijaté členskými 
štátmi pri implementácii tohto článku 
rešpektujú ustanovenia smernice 
2005/36/ES o uznávaní odborných 
kvalifikácií a smernice 2000/31/ES 
o určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti na vnútornom 
trhu, najmä o elektronickom obchode.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Tieto odkazy sa presunuli do článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 367
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné 
na umožnenie poskytovania cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti, a na základe 
vysokej úrovne ochrany zdravia, Komisia 
v spolupráci s členskými štátmi vyvinie 
usmernenia na uľahčenie uplatňovania 
odseku 1.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Vypracovanie usmernení uvedené v navrhovanom znení nie je potrebné, pretože Komisia má 
všeobecný mandát na vydávanie usmernení pre transpozíciu právnych predpisov 
Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 368
Linda McAvan

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné 
na umožnenie poskytovania cezhraničnej
zdravotnej starostlivosti, a na základe 
vysokej úrovne ochrany zdravia, Komisia 
v spolupráci s členskými štátmi vyvinie 
usmernenia na uľahčenie uplatňovania 
odseku 1.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Tento článok sa týka zodpovednosti členského štátu ošetrenia, a preto sa tu tento odsek 
nehodí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 369
Edite Estrela

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné 
na umožnenie poskytovania cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti, a na základe 
vysokej úrovne ochrany zdravia, Komisia 
v spolupráci s členskými štátmi vyvinie 
usmernenia na uľahčenie uplatňovania 
odseku 1.

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 370
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné 
na umožnenie poskytovania cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti, a na základe 
vysokej úrovne ochrany zdravia, Komisia 
v spolupráci s členskými štátmi vyvinie 
usmernenia na uľahčenie uplatňovania 
odseku 1.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 371
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné 
na umožnenie poskytovania cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti, a na základe 
vysokej úrovne ochrany zdravia, Komisia 
v spolupráci s členskými štátmi vyvinie
usmernenia na uľahčenie uplatňovania 
odseku 1.

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné 
na umožnenie poskytovania cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti, a na základe 
vysokej úrovne ochrany zdravia, členské 
štáty vypracujú usmernenia na uľahčenie 
uplatňovania odseku 1 a informujú 
Komisiu o obsahu týchto usmernení do 
troch mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti týchto právnych predpisov.

V prípade, že členské štáty nevypracujú 
takéto usmernenia na uľahčenie 
uplatňovania odseku 1, vypracuje ich 
Komisia v spolupráci s členským štátom.
Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby 
boli tieto usmernenia pre poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti a pacientov ľahko 
dostupné.

Or. en

Odôvodnenie

Tým sa dosiahne väčší súlad návrhu so zásadami subsidiarity a proporcionality a zabezpečí 
sa rešpektovanie právomocí členského štátu v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 372
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné 
na umožnenie poskytovania cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti, a na základe 
vysokej úrovne ochrany zdravia, Komisia 

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné 
na umožnenie poskytovania cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti a cezhraničných 
pohotovostných lekárskych služieb, a na 
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v spolupráci s členskými štátmi vyvinie 
usmernenia na uľahčenie uplatňovania 
odseku 1.

základe vysokej úrovne ochrany zdravia, 
Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
vyvinie usmernenia na uľahčenie 
uplatňovania odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby normy kvality platili aj pre pohotovostné lekárske služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 373
Kathy Sinnott

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné 
na umožnenie poskytovania cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti, a na základe 
vysokej úrovne ochrany zdravia, Komisia 
v spolupráci s členskými štátmi vyvinie 
usmernenia na uľahčenie uplatňovania 
odseku 1.

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné 
na umožnenie poskytovania cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti a cezhraničných 
pohotovostných lekárskych služieb, a na 
základe vysokej úrovne ochrany zdravia, 
Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
vyvinie usmernenia na uľahčenie 
uplatňovania odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Je zjavné, že v prípade nehody (alebo nešťastia) by sa mala zdravotná starostlivosť poskytnúť 
s minimom administratívnych postupov týkajúcich sa predchádzajúceho schválenia úhrady. 

Potreba rýchlo reagovať v stave núdze v hraničných oblastiach si bude vyžadovať širokú 
spoluprácu členských štátov a ich pohotovostných lekárskych služieb na regionálnej úrovni. 
Záchranári sú v takýchto situáciách dôležitým personálom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 374
Georgs Andrejevs

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné 
na umožnenie poskytovania cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti, a na základe 
vysokej úrovne ochrany zdravia, Komisia 
v spolupráci s členskými štátmi vyvinie 
usmernenia na uľahčenie uplatňovania 
odseku 1.

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné 
na umožnenie poskytovania cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti, a na základe 
vysokej úrovne ochrany zdravia, Komisia 
v spolupráci s členskými štátmi a expertmi 
z príslušných skupín pacientov 
a odborníkov vyvinie usmernenia 
na uľahčenie uplatňovania odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Celoeurópske usmernenia je potrebné vypracovať s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rámci celej Európy. Na účely vypracovania, prijatia 
a uplatňovania týchto usmernení je od začiatku potrebná účasť odborníkov z oblasti 
zdravotníctva a organizácií, ktoré ich zastupujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné 
na umožnenie poskytovania cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti, a na základe 
vysokej úrovne ochrany zdravia, Komisia 
v spolupráci s členskými štátmi vyvinie 
usmernenia na uľahčenie uplatňovania 
odseku 1.

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné 
na umožnenie poskytovania cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti, a na základe 
vysokej úrovne ochrany zdravia, Komisia 
v spolupráci s členskými štátmi vyvinie 
usmernenia na uľahčenie uplatňovania 
odseku 1 písm. c) až g).

Or. da
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. So zreteľom na veľký význam 
zabezpečenia kvality a bezpečnosti 
cezhraničnej starostlivosti, najmä pre 
pacientov, organizácie podieľajúce sa na 
vypracúvaní noriem a usmernení 
uvedených v odsekoch 1 a 3, zahŕňajú 
aspoň organizácie pacientov (najmä 
organizácie cezhraničnej povahy).

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 377
Linda McAvan

Návrh smernice
Kapitola III – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

KAPITOLA III vypúšťa sa
VYUŽÍVANIE ZDRAVOTNEJ 
STAROSTLIVOSTI V INOM 

ČLENSKOM ŠTÁTE

Or. en

Odôvodnenie

Rozlišovanie medzi kapitolou II a kapitolou III je nepotrebné a nenapomáha ničomu. Je preto 
jednoduchšie obidva názvy kapitol vypustiť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 378
Dorette Corbey

Návrh smernice
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5 a
Zachovanie slobody voľby pacienta

Členské štáty zabezpečujú, aby pacienti, 
ktorí sa rozhodli pre cezhraničnú 
starostlivosť, tak konali dobrovoľne a aby 
zdravotné poisťovne nikdy nenabádali 
alebo nenútili pacientov podstúpiť liečbu 
v zahraničí z dôvodu nižších nákladov. 

Or. nl

Odôvodnenie

Pacienti sa musia pre cezhraničnú starostlivosť vždy rozhodnúť slobodne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 379
Linda McAvan

Návrh smernice
Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6 Článok 6
Zdravotná starostlivosť v inom členskom 

štáte
Zodpovednosti orgánov členského štátu, v 

ktorom je pacient poistený

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN sa snaží zosúladiť názov článku 6 s názvom článku 5. V rámci návrhu predstavujú 
návrhy názvov článkov všeobecný problém, pretože nezodpovedajú obsahu článkov, a preto je 
potrebná ich celoplošná revízia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 380
Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí náklady poistenej osoby, 
ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla 
na území jeho členského štátu. Zdravotnú 
starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez 
ohľadu na to, kde sa poskytuje, určuje 
v každom prípade členský štát, v ktorom je 
pacient poistený.

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 6, 7, 8 a 9, 
členský štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok, podľa rovnakých mechanizmov, 
aké sa stanovujú v nariadení 
1408/71/EHS a následnom nariadení 
883/2004/ES.

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice do výšky 
nákladov predpokladaných v prípade 
poskytnutia rovnakej alebo podobnej 
zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby 
sa prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

2. Členské štáty zabezpečia, aby lekári a 
poskytovatelia služieb pracujúci ako 
zmluvní partneri ich vnútroštátnych 
systémov zdravotníctva alebo zákonných 
systémov sociálneho zabezpečenia boli 
povinní prijímať európsky preukaz 
zdravotného poistenia (EPZP) a formulár 
E-112 a liečiť pacientov preukazujúcich 
sa preukazom EPZP za rovnakých 
podmienok, aké sa stanovujú v nariadení 
o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia. Členské štáty zaviažu 
poskytovateľov služieb, aby vystavili 
symbol EPZP v predsieni poskytovateľa 
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služby (podobným spôsobom, ako je to 
v prípade kreditných kariet v obchodoch a 
reštauráciách) a vyjadrili tým, že sa tam 
v súlade s týmto nariadením akceptuje 
EPZP.

3. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, môže uložiť pacientovi 
žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti 
vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej 
starostlivosti a úhrady nákladov 
na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil 
v prípade poskytnutia rovnakej alebo 
podobnej zdravotnej starostlivosti na 
vlastnom území, pokiaľ nie sú 
diskriminačné a nepredstavujú prekážky 
v slobode pohybu osôb.

3. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, môže uložiť pacientovi 
žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti 
vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej 
starostlivosti a úhrady nákladov 
na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil 
v prípade poskytnutia rovnakej alebo 
podobnej zdravotnej starostlivosti na 
vlastnom území, pokiaľ nie sú 
diskriminačné a nepredstavujú prekážky 
v slobode pohybu osôb.

4. Členské štáty majú zavedené 
mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré 
sa majú uhradiť poistenej osobe v rámci 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia zdravotnej starostlivosti 
poskytovanej v inom členskom štáte. 
Tento mechanizmus sa zakladá na 
objektívnych nediskriminačných vopred 
známych kritériách a náklady uhradené 
podľa tohto mechanizmu sú aspoň v takej 
výške, v akej by sa predpokladali v prípade 
poskytnutia rovnakej alebo podobnej 
zdravotnej starostlivosti na území 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený.
5. Pacientom cestujúcim do iného 
členského štátu s cieľom prijímať alebo 
žiadať o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte je 
zabezpečený prístup k lekárskym 
záznamom v súlade s vnútroštátnymi 
opatreniami na implementáciu ustanovení 
Spoločenstva o ochrane osobných údajov, 
najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES.

5. Pacientom využívajúcim zdravotnú 
starostlivosť v inom členskom štáte, ako je 
členský štát, v ktorom sú poistení, alebo 
žiadajúcim o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte je 
zabezpečený prístup k lekárskym 
záznamom v súlade s vnútroštátnymi 
opatreniami na implementáciu ustanovení 
Spoločenstva o ochrane osobných údajov, 
najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES.

Or. en
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Odôvodnenie

Návrh Komisie o úhrade nákladov zdravotnej starostlivosti môže v praxi diskriminovať pri 
uplatňovaní zásady „rovnakého prístupu pre všetkých“ k službám cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti a zásad rovnosti a rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na príjem pacienta a 
náklady na liečbu. Z dôvodu existencie platieb, ktoré treba uhradiť dopredu, nákladov na 
cestovné a ubytovanie a pretože jazykové prekážky a neistota v právnych otázkach v iných 
krajinách EÚ by znamenali, že riziko žiadať o ošetrenie v inom členskom štáte je príliš veľké, 
ľudia s nižšími príjmami by len ťažko mohli využívať výhody Komisiou toľko vychvaľovanej 
slobody vnútorného trhu. Je nanajvýš nepravdepodobné, že by poistené osoby z chudobnejších 
členských štátov ako napr. Rumunsko alebo Bulharsko mohli na tomto základe získať liečbu v 
bohatších členských štátoch, ako sú napr. Švédsko alebo Francúzsko, pretože ich vlastné 
poistné systémy by zaplatili len malý zlomok z nákladov na takéto ošetrenie. S cieľom posilniť 
práva pacienta v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti je preto potrebné, aby sa 
používal výlučne platný rámec o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 381
Edite Estrela

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, 
členský štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená 
osoba nárok. Členský štát, v ktorom je 
pacient poistený, uhradí náklady poistenej 
osoby, ktoré by mu boli uhradené v rámci 
jeho zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla
na území jeho členského štátu. Zdravotnú 

1. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, zabezpečí, aby sa pacientom, 
ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť v 
inom členskom štáte, nebránilo v tom, aby 
im táto zdravotná starostlivosť bola 
poskytnutá, pokiaľ takéto ošetrenie patrí 
medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, na ktoré majú nárok a pokiaľ je 
prístup k tomuto ošetreniu v súlade s 
klinickými postupmi odporúčania v 
členskom štáte, v ktorom je pacient 
poistený.
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starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez 
ohľadu na to, kde sa poskytuje, určuje 
v každom prípade členský štát, v ktorom je 
pacient poistený.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 382
Linda McAvan

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, 
členský štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú 
dávky ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená 
osoba nárok. Členský štát, v ktorom je 
pacient poistený, uhradí náklady poistenej 
osoby, ktoré by mu boli uhradené v rámci 
jeho zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla 
na území jeho členského štátu. Zdravotnú 
starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu 
na to, kde sa poskytuje, určuje v každom 
prípade členský štát, v ktorom je pacient 
poistený.

1. S prihliadnutím na články 7, 8 a 9 
členský štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí úhradu nákladov, ktoré vznikli 
poistenej osobe cestujúcej do iného 
členského štátu na účely prijímania 
zdravotnej starostlivosti v inom členskom 
štáte.

Zdravotnú starostlivosť, v súvislosti 
s ktorou má poistená osoba nárok na 
zodpovedajúcu úhradu nákladov, ako aj 
výšku úhrady a spoluúčasti príslušnej 
osoby bez ohľadu na to, kde sa zdravotná 
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starostlivosť poskytuje, určuje členský štát, 
v ktorom je pacient poistený.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zjednodušenie odseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 383
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zdravotná starostlivosť v inom členskom 
štáte

Zdravotná starostlivosť v inom členskom 
štáte alebo poskytovaná z iného členského 
štátu

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí náklady poistenej osoby, 
ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla 
na území jeho členského štátu.

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely využitia zdravotnej starostlivosti 
v inom členskom štáte alebo 
žiadajúcim zdravotnú starostlivosť z iného 
členského štátu bez toho, aby fyzicky 
navštívili tento členský štát alebo žiadali o 
nákup tovaru súvisiaceho so zdravotnou 
starostlivosťou v tomto štáte, nebránilo 
v tom, aby im táto zdravotná starostlivosť 
alebo tento tovar boli poskytnuté, pokiaľ 
takéto ošetrenie alebo tovar patria medzi 
tie, na ktoré sa vzťahujú dávky ustanovené 
v právnych predpisoch členského štátu, 
v ktorom je pacient poistený, a na ktoré má 
táto poistená osoba nárok. Členský štát, 
v ktorom je pacient poistený, uhradí 
náklady poistenej osoby, ktoré by mu boli 
uhradené v rámci jeho zákonného systému 
sociálneho zabezpečenia, ak by sa mu 
rovnaká alebo podobná zdravotná 
starostlivosť poskytla na území jeho 
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členského štátu alebo ak by sa na území 
tohto členského štátu nakúpil rovnaký 
alebo podobný tovar. Táto smernica 
nebráni členským štátom v prijímaní 
priaznivejších pravidiel, napríklad, aby sa 
náklady ošetrenia uhradili (vyššou) 
sadzbou, ktorá sa uplatňuje v členskom 
štáte, kde sa ošetrenie poskytlo alebo kde 
sa nakúpil tovar. Môže k tomu dôjsť 
najmä v prípade ošetrenia poskytnutého 
európskymi referenčnými sieťami, ako sa 
ustanovuje v článku 15 tejto smernice.

Zdravotnú starostlivosť, ktorá sa uhrádza
bez ohľadu na to, kde sa poskytuje, určuje 
v každom prípade členský štát, v ktorom je 
pacient poistený.

Služby zdravotnej starostlivosti alebo 
tovar, ktoré sa uhrádzajú bez ohľadu na 
to, kde sa poskytujú alebo nakupujú, 
určuje v každom prípade členský štát, 
v ktorom je pacient poistený.

Or. nl

Odôvodnenie

Návrh pripúšťa iba jeden spôsob, ako členským štátom umožniť obmedziť odliv  pacientov. 
Musí sa tiež poskytnúť spôsob, ako dosiahnuť opak, teda obmedziť príliv pacientov. Tak odliv, 
ako aj príliv pacientov nesmú ohroziť finančné saldá systémov sociálneho zabezpečenia 
a/alebo kapacity a dostupnosť starostlivosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 384
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
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členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí náklady poistenej osoby, 
ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla 
na území jeho členského štátu. Zdravotnú 
starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu 
na to, kde sa poskytuje, určuje v každom 
prípade členský štát, v ktorom je pacient 
poistený.

členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí náklady, ktoré by boli 
uhradené v rámci zákonného systému 
sociálneho zabezpečenia, ak by sa rovnaká 
alebo podobná zdravotná starostlivosť 
poskytla na jeho území, členskému štátu 
ošetrenia alebo poistenej osobe. Ak 
existuje niekoľko spôsobov, ktorými sa 
určitá choroba alebo zranenie môžu 
liečiť, pacient má právo na úhradu 
nákladov za všetky spôsoby liečby, ktoré 
sú dostatočne odskúšané medzinárodnou 
lekárskou vedou, a to dokonca aj 
v prípade, keď nie sú dostupné 
v členskom štáte, v ktorom je pacient 
poistený. Ak členský štát, v ktorom je 
pacient poistený, zamietne úhradu 
nákladov na takúto liečbu, musí svoje 
rozhodnutie lekársky odôvodniť. 
Zdravotnú starostlivosť, ktorá sa uhrádza 
bez ohľadu na to, kde sa poskytuje, určuje 
v každom prípade členský štát, v ktorom je 
pacient poistený. Členský štát, v ktorom je 
pacient poistený, zavedie vhodné 
zosúladené mechanizmy na uhrádzanie 
týchto nákladov priamo poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti.

Or. en

Odôvodnenie

Ak existuje niekoľko spôsobov, ktorými sa určitá choroba alebo zranenie môžu liečiť, pacient 
má právo na úhradu nákladov za všetky spôsoby liečby, ktoré sú dostatočne odskúšané 
medzinárodnou lekárskou vedou, a to dokonca aj v prípade, keď nie sú dostupné v členskom 
štáte, v ktorom je pacient poistený. To pacientom lepšie umožní získať liečbu, ktorá vyhovuje
ich konkrétnemu stavu. Navyše by členské štáty a Komisia mali spolupracovať na zavedení 
mechanizmov, ktorí by umožnili platiť priamo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a tým 
sa vyhnúť tomu, aby pacienti museli platiť zálohy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí náklady poistenej osoby, 
ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla 
na území jeho členského štátu. Zdravotnú 
starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu 
na to, kde sa poskytuje, určuje v každom 
prípade členský štát, v ktorom je pacient 
poistený.

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch, vrátane 
administratívnych nariadení, usmernení 
a etických kódexov lekárskych povolaní,
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí náklady, ktoré by boli 
uhradené v rámci zákonného systému 
sociálneho zabezpečenia, ak by sa rovnaká 
alebo podobná zdravotná starostlivosť 
poskytla na jeho území, poistenej osobe. 
Zdravotná starostlivosť môže byť 
považovaná za podobnú len vtedy, ak 
neodporuje zákonom, nariadeniam a 
etickým kódexom lekárskych povolaní 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený.  Zdravotnú starostlivosť, ktorá sa 
uhrádza bez ohľadu na to, kde sa 
poskytuje, určuje v každom prípade 
členský štát, v ktorom je pacient poistený.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty niekedy neupravujú lekárske služby vnútroštátnym právom, ale 
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administratívnymi nariadeniami, usmerneniami a etickými kódexmi pre lekárske profesie. 
Tieto sú záväzné pre odborníkov v oblasti zdravotníctva v členských štátoch, takže rovnaké 
podmienky by mali platiť aj pre členské štáty, ktoré poskytujú ošetrenie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 386
Maria Berger

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí náklady poistenej osoby,
ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla 
na území jeho členského štátu. Zdravotnú 
starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu 
na to, kde sa poskytuje, určuje v každom 
prípade členský štát, v ktorom je pacient 
poistený.

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí poistenej osobe skutočné 
náklady na zdravotnú starostlivosť 
využitú v členskom štáte poskytujúcom 
ošetrenie. Pokiaľ existuje niekoľko 
spôsobov, ktorými sa určitá choroba alebo 
zranenie môžu liečiť, pacient má právo na 
úhradu nákladov za všetky spôsoby liečby, 
ktoré sú dostatočne vyskúšané a uznávané 
medzinárodnou lekárskou vedou, a to aj 
v prípade, keď nie sú dostupné 
v členskom štáte, v ktorom je pacient 
poistený. Zdravotnú starostlivosť, ktorá sa 
uhrádza bez ohľadu na to, kde sa 
poskytuje, určuje v každom prípade 
členský štát, v ktorom je pacient poistený.

Or. de



AM\762980SK.doc 65/103 PE418.256v01-00

SK

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť ohrozeniu finančných základov systémov zdravotníctva členských štátov 
poskytujúcich ošetrenie je potrebné odhadnúť skutočné náklady vzniknuté v členskom štáte 
poskytujúcom ošetrenie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí náklady poistenej osoby, 
ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla 
na území jeho členského štátu. Zdravotnú 
starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu 
na to, kde sa poskytuje, určuje v každom 
prípade členský štát, v ktorom je pacient 
poistený.

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí náklady poistenej osoby 
na ošetrenie poskytované obvyklým 
spôsobom a lege artis v prípade danej 
diagnózy v členskom štáte poskytujúcom 
ošetrenie, a to vo výške, v akej by sa 
poistenej osobe uhradili náklady na 
ošetrenie poskytnuté obvyklým spôsobom 
a lege artis na území členského štátu, 
v ktorom je príslušná osoba poistená. 
Zdravotnú starostlivosť, ktorá sa uhrádza 
bez ohľadu na to, kde sa poskytuje, určuje 
v každom prípade členský štát, v ktorom je 
pacient poistený.

Or. de
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Odôvodnenie

Zdravotná starostlivosť v súčasnosti nie je na cezhraničnej úrovni porovnateľná. Aby vôbec 
bola možná úhrada nákladov v súlade so systémom uvedeným v tejto smernici, pacientovi sa 
uhradia náklady na ošetrenie zodpovedajúce diagnóze, ktoré sa obvyklým spôsobom a lege 
artis poskytuje v členskom štáte poskytujúcom ošetrenie. Výška uhradených nákladov sa 
pritom obmedzuje na náklady na ošetrenie, ktoré by v prípade rovnakej diagnózy obvykle a 
lege artis vznikli v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí náklady poistenej osoby, 
ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla 
na území jeho členského štátu. Zdravotnú 
starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu 
na to, kde sa poskytuje, určuje v každom 
prípade členský štát, v ktorom je pacient 
poistený.

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely využitia zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí poistenej osobe náklady, 
ktoré by jej boli uhradené v rámci jeho
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla 
na jeho území. Zdravotnú starostlivosť, 
v súvislosti s ktorou má poistená osoba 
nárok na zodpovedajúcu úhradu 
nákladov, ako aj výšku úhrady 
a spoluúčasti príslušnej osoby bez ohľadu 
na to, kde sa zdravotná starostlivosť 
poskytuje, určuje v každom prípade 
členský štát, v ktorom je pacient poistený.
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Or. es

Odôvodnenie

Členský štát, v ktorom je pacient poistený, určuje nielen zdravotnú starostlivosť, ktorá sa 
uhrádza (posledný pododsek článku 6 ods. 1), ale aj výšku úhrady a spoluúčasti uplatniteľnej 
v každom prípade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 389
Christofer Fjellner

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí náklady poistenej osoby, 
ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla 
na území jeho členského štátu. Zdravotnú 
starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu 
na to, kde sa poskytuje, určuje v každom 
prípade členský štát, v ktorom je pacient 
poistený.

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely využitia zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí náklady poistenej osobe, 
ktoré by jej boli uhradené v rámci jeho 
zákonného verejného systému, ak by sa jej
rovnaká alebo podobná zdravotná 
starostlivosť poskytla na jeho území. 
Zdravotnú starostlivosť, ktorá sa uhrádza 
bez ohľadu na to, kde sa poskytuje, určuje 
v každom prípade členský štát, v ktorom je 
pacient poistený. Pacienti majú nárok na 
uhradenie liečebných metód aj v prípade, 
že tieto metódy sa neuhrádzajú v ich 
vlastnom členskom štáte a za 
predpokladu, že ide o hostiteľský členský 
štát a že metódu uznáva medzinárodná 
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lekárska veda;

Or. sv

Odôvodnenie

Členské štáty musia mať právo navrhnúť svoje vlastné systémy sociálneho zabezpečenia. 
Použitá liečebná metóda je však často otázkou praxe v rámci lekárskeho povolania 
vychádzajúcej zo vzdelania a špecializácie. Nemala by to byť usmerňujúca zásada pri 
určovaní úhrady, ktorá by mala závisieť od výsledkov dosiahnutých v prípade pacienta. Tým 
však nie je ovplyvnená výška úhrady, ale poskytuje sa tým pacientovi len väčšia sloboda 
výberu, čo je obzvlášť dôležité pre pacientov s novými alebo zriedkavejšími ochoreniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí náklady poistenej osoby, 
ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla 
na území jeho členského štátu. Zdravotnú 
starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu 
na to, kde sa poskytuje, určuje v každom 

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
úmyselne cestujúcim do iného členského 
štátu na účely využitia zdravotnej 
starostlivosti alebo žiadajúcim zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú v inom členskom 
štáte nebránilo v tom, aby im táto 
zdravotná starostlivosť bola poskytnutá 
v inom členskom štáte, pokiaľ takéto 
ošetrenie patrí medzi tie, na ktoré sa 
vzťahujú dávky ustanovené v právnych 
predpisoch členského štátu, v ktorom je 
pacient poistený, a na ktoré má táto 
poistená osoba nárok. Členský štát, v 
ktorom je pacient poistený, uhradí 
poistenej osobe náklady, ktoré by jej boli 
uhradené v rámci jeho zákonného systému 
sociálneho zabezpečenia, ak by sa rovnaká 
alebo podobná zdravotná starostlivosť 
poskytla na jeho území. Zdravotnú 
starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu 
na to, kde sa poskytuje, určuje v každom 
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prípade členský štát, v ktorom je pacient 
poistený.

prípade členský štát, v ktorom je pacient 
poistený.

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 391
Iles Braghetto

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí náklady poistenej osoby, 
ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla 
na území jeho členského štátu. Zdravotnú 
starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu 
na to, kde sa poskytuje, určuje v každom 
prípade členský štát, v ktorom je pacient 
poistený.

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely využitia zdravotnej starostlivosti 
(plánovanej starostlivosti) alebo 
žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
(plánovanú starostlivosť) poskytovanú 
v inom členskom štáte nebránilo v tom, 
aby im táto zdravotná starostlivosť bola 
poskytnutá v inom členskom štáte, pokiaľ 
takéto ošetrenie patrí medzi tie, na ktoré sa 
vzťahujú dávky ustanovené v právnych 
predpisoch členského štátu, v ktorom je 
pacient poistený, a na ktoré má táto 
poistená osoba nárok. Členský štát, v 
ktorom je pacient poistený, uhradí 
poistenej osobe náklady, ktoré by jej boli 
uhradené v rámci jeho zákonného systému 
sociálneho zabezpečenia, ak by sa rovnaká 
alebo podobná zdravotná starostlivosť 
poskytla na jeho území. Zdravotnú 
starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu 
na to, kde sa poskytuje, určuje v každom 
prípade členský štát, v ktorom je pacient 
poistený.

Or. it
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Odôvodnenie

Bolo by užitočné konkrétne uviesť, že tento článok sa týka plánovanej starostlivosti, ktorá je 
dôvodom cesty do zahraničia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí náklady poistenej osoby, 
ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla 
na území jeho členského štátu. Zdravotnú 
starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu 
na to, kde sa poskytuje, určuje v každom 
prípade členský štát, v ktorom je pacient 
poistený.

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely využitia zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí poistenej osobe náklady, 
ktoré by jej boli uhradené v rámci jeho
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa rovnaká zdravotná 
starostlivosť poskytla na jeho území. 
Zdravotnú starostlivosť, ktorá sa uhrádza 
bez ohľadu na to, kde sa poskytuje, určuje 
v každom prípade členský štát, v ktorom je 
pacient poistený.

Or. it

Odôvodnenie

Koncepcia „podobnej“ zdravotnej starostlivosti neoznačuje nič konkrétne n rozdiel 
zdravotnej starostlivosti označovanej ako „rovnaká“. V záujme odstránenia nejednoznačnosti 
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treba výraz „podobná“ vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 393
Niels Busk

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí náklady poistenej osoby, 
ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla 
na území jeho členského štátu. Zdravotnú 
starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu 
na to, kde sa poskytuje, určuje v každom 
prípade členský štát, v ktorom je pacient 
poistený.

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely využitia zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí poistenej osobe náklady, 
ktoré by jej boli uhradené v rámci jeho
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla 
na jeho území. Zdravotnú starostlivosť, 
ktorá sa uhrádza bez ohľadu na to, kde sa 
poskytuje, určuje v každom prípade 
členský štát, v ktorom je pacient poistený. 
Členský štát, v ktorom je pacient poistený, 
môže rozhodnúť o úhrade nákladov 
poistenej osobe, ktoré sú vopred kryté 
členským štátom, v ktorom je pacient 
poistený, napríklad formou poukazu.

Or. da
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Odôvodnenie

Zdravotnícke služby niektorých členských štátov sú založené na zásade rovnakého a 
slobodného prístupu pacientov. V záujme pokračovania na tomto základe by malo byť možné 
uhradiť náklady pacientov vopred, aby pacienti nemuseli hradiť náklady sami a požadovať 
dodatočne úhradu od vlastného členského štátu. Pacientom by sa tak zaručili rovnaké 
podmienky bez ohľadu na ich platobnú schopnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 394
Edite Estrela

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice do výšky 
nákladov predpokladaných v prípade 
poskytnutia rovnakej alebo podobnej 
zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby 
sa prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte v závislosti od 
druhu systému zdravotníctva uhrádza 
alebo preberá členský štát, v ktorom je 
pacient poistený, v súlade s ustanoveniami 
tejto smernice do výšky nákladov 
predpokladaných v prípade poskytnutia 
rovnakej alebo podobnej zdravotnej 
starostlivosti v členskom štáte, v ktorom je 
pacient poistený, bez toho, aby sa 
prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti, so zreteľom na 
ustanovenia v predchádzajúcich odsekoch 
(postupy odporúčania).

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 395
Maria Berger

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice do výšky 

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza v plnej 
miere členský štát, v ktorom je pacient 
poistený. Členské štáty musia prevziať aj 
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nákladov predpokladaných v prípade 
poskytnutia rovnakej alebo podobnej 
zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby 
sa prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

ďalšie súvisiace náklady, ako sú napr. 
náklady na terapeutickú liečbu.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 396
Tento PDN bol stiahnutý

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 397
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice do výšky 
nákladov predpokladaných v prípade 
poskytnutia rovnakej alebo podobnej 
zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby 
sa prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 
štát, v ktorom je pacient poistený do výšky 
dávok ustanovených v právnych 
predpisoch členského štátu, v ktorom je 
pacient poistený, na ktoré má táto 
poistená osoba nárok a v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice do výšky 
nákladov hradených v prípade poskytnutia 
rovnakej liečby alebo liečby rovnako 
účinnej pre pacientov v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby 
sa prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

Or. nl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice do výšky 
nákladov predpokladaných v prípade 
poskytnutia rovnakej alebo podobnej 
zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby 
sa prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza alebo 
vyrovnáva systém sociálneho 
zabezpečenia členského štátu, v ktorom je 
pacient poistený, v súlade s ustanoveniami 
tejto smernice do výšky nákladov 
predpokladaných v prípade poskytnutia 
rovnakej alebo podobnej zdravotnej 
starostlivosti v členskom štáte, v ktorom je 
pacient poistený, bez toho, aby sa 
prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti. Členské štáty 
môžu rozhodnúť o preplatení iných 
súvisiacich nákladov, napríklad nákladov 
na ubytovanie a cestovných nákladov.

Or. en

Odôvodnenie

V závislosti od toho, akým spôsobom je zdravotná starostlivosť organizovaná, nemusí mať 
povinnosť uhrádzať náklady zdravotnej starostlivosti v zahraničí samotný členský štát, ale 
môže to byť napr. poisťovňa. V tejto súvislosti je preto vhodnejšie odkázať na systém 
sociálneho zabezpečenia členského štátu, v ktorom je pacient poistený. Členské štáty by s 
cieľom uľahčiť pacientom využitie zdravotnej starostlivosti v zahraničí mali mať možnosť 
pokryť medzi iným aj náklady na ubytovanie a cestovné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza alebo 
vyrovnáva systém sociálneho 
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s ustanoveniami tejto smernice do výšky 
nákladov predpokladaných v prípade 
poskytnutia rovnakej alebo podobnej 
zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby 
sa prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

zabezpečenia členského štátu, v ktorom je 
pacient poistený, v súlade s ustanoveniami 
tejto smernice do výšky nákladov 
predpokladaných v prípade poskytnutia 
rovnakej alebo podobnej zdravotnej 
starostlivosti v členskom štáte, v ktorom je 
pacient poistený, bez toho, aby sa 
prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti. Členské štáty tiež 
pokryjú cestovné náklady.

Or. en

Odôvodnenie

V závislosti od toho, akým spôsobom je zdravotná starostlivosť organizovaná, nemusí mať 
povinnosť uhrádzať náklady zdravotnej starostlivosti v zahraničí samotný členský štát, ale 
môže to byť napr. poisťovňa. V tejto súvislosti je preto vhodnejšie odkázať na systém 
sociálneho zabezpečenia členského štátu, v ktorom je pacient poistený. Členské štáty by s 
cieľom uľahčiť pacientom využitie zdravotnej starostlivosti v zahraničí mali mať možnosť 
pokryť medzi iným aj náklady na ubytovanie a cestovné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 400
Linda McAvan

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice do výšky 
nákladov predpokladaných v prípade
poskytnutia rovnakej alebo podobnej
zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby 
sa prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice do výšky 
nákladov, ktoré by členský štát, v ktorom je 
pacient poistený, prevzal v prípade, ak by 
sa takáto zdravotná starostlivosť poskytla
na jeho území, bez toho, aby sa prekročili 
skutočné náklady prijatej zdravotnej 
starostlivosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Pojem „rovnaká alebo podobná“ zdravotná starostlivosť je právne nejasný a mal by sa 
odstrániť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 401
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice do výšky 
nákladov predpokladaných v prípade 
poskytnutia rovnakej alebo podobnej 
zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby 
sa prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza alebo 
vyrovnáva členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, v súlade s ustanoveniami tejto 
smernice do výšky nákladov hradených 
v prípade, ak by sa rovnaká alebo podobná 
zdravotná starostlivosť poskytla
v členskom štáte, v ktorom je pacient 
poistený, bez toho, aby sa prekročili 
skutočné náklady prijatej zdravotnej 
starostlivosti.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri vyššie, článok 6, odsek 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 402
Anne Ferreira

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice do výšky 
nákladov predpokladaných v prípade 

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice do výšky 
nákladov predpokladaných v prípade 
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poskytnutia rovnakej alebo podobnej
zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby 
sa prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

poskytnutia rovnakej zdravotnej 
starostlivosti v členskom štáte, v ktorom je 
pacient poistený, bez toho, aby sa 
prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

Or. fr

Odôvodnenie

Rovnaké, ako v prípade pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 2, aby sa zabezpečila 
jednotnosť tohto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 403
Christofer Fjellner

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice do výšky 
nákladov predpokladaných v prípade 
poskytnutia rovnakej alebo podobnej 
zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby 
sa prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť v 
inom členskom štáte uhrádza členský štát, 
v ktorom je pacient poistený, v súlade s 
ustanoveniami tejto smernice do výšky 
nákladov predpokladaných v prípade 
rovnakého zdravotného stavu v členskom 
štáte, v ktorom je pacient poistený, bez 
toho, aby sa prekročili skutočné náklady 
prijatej zdravotnej starostlivosti.

Or. sv

Odôvodnenie

Členské štáty musia mať právo navrhnúť svoje vlastné systémy sociálneho zabezpečenia. 
Použitá liečebná metóda je však často otázkou praxe v rámci lekárskeho povolania 
vychádzajúcej zo vzdelania a špecializácie. Nemala by to byť usmerňujúca zásada pri 
určovaní úhrady, ktorá by mala závisieť od výsledkov dosiahnutých v prípade pacienta. Tým 
však nie je ovplyvnená výška úhrady, ale poskytuje sa tým pacientovi len väčšia sloboda 
výberu, čo je obzvlášť dôležité pre pacientov s novými alebo zriedkavejšími ochoreniami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice do výšky 
nákladov predpokladaných v prípade 
poskytnutia rovnakej alebo podobnej 
zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby 
sa prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice do výšky 
nákladov hradených v prípade poskytnutia 
rovnakej alebo podobnej zdravotnej 
starostlivosti v členskom štáte, v ktorom je 
pacient poistený. Ak sú náklady 
poskytnutej starostlivosti v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, vyššie, ako v 
inom členskom štáte, členský štát, v 
ktorom je pacient poistený, uhradí rozdiel 
do fondu solidárnej starostlivosti v inom 
členskom štáte. Tento fond solidárnej 
starostlivosti poskytuje podporu 
umožňujúcu pacientom z lacnejších štátov 
získať plné krytie za starostlivosť v 
drahších štátoch.

Or. da

Odôvodnenie

Treba zaviesť systém, ktorý by poskytoval občanom z chudobnejších členských štátov 
možnosti liečby v bohatších členských štátoch. Inak smernica týchto občanov znevýhodní voči 
občanom z bohatších členských štátov, keď občania bohatších štátov začnú viac využívať 
zdravotnícke služby v chudobnejších členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 405
Colm Burke

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 
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štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice do výšky 
nákladov predpokladaných v prípade 
poskytnutia rovnakej alebo podobnej 
zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby 
sa prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice do výšky 
nákladov hradených v prípade, ak by 
rovnaká alebo podobná zdravotná 
starostlivosť poskytla v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby 
sa prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti. Členské štáty sa 
môžu rozhodnúť, že pokryjú aj ďalšie 
súvisiace náklady, napr. terapeutickú 
liečbu, za predpokladu, že celkové náklady 
neprekročia sumu uhrádzanú na území 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený.

Or. en

Odôvodnenie

Pri mnohých liečbach je konceptuálne a prakticky nemožné určiť hranicu, kde končí ošetrenie 
a začína doplnková liečba, ako napr. rekonvalescencia. Preto je logické, aby sa hradila celá 
liečba, nielen jednotlivý postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 406
Evangelia Tzampazi

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Dodatočné náklady, ktoré môžu 
vzniknúť pri využití zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
osobám so zdravotným postihnutím 
v dôsledku jedného alebo viacerých 
postihnutí, ktoré majú, uhrádza členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a pod podmienkou, že pre tieto náklady 
existuje postačujúca dokumentácia.

Or. en
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Odôvodnenie

Ak by sa osobám so zdravotným poistením neuhrádzali ich dodatočné náklady, nemali by v 
oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti de facto rovnaké práva ako iní pacienti. 
Vzhľadom na skutočnosť, že osoby so zdravotným postihnutím majú v mnohých prípadoch 
oveľa výraznejšiu potrebu zdravotnej starostlivosti než zvyšok obyvateľstva, nepokrytie 
nákladov, ktoré sa na toto postihnutie vzťahujú, by sa rovnalo jasnému nerovnakému 
zaobchádzaniu. Príkladom dodatočných nákladov, ktoré sa vzťahujú na postihnutie, sú napr. 
platby osobným asistentom, osobitná doprava, doprava pomocnej výbavy, tlmočenie v 
posunkovej reči a podpora pri rozhodovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 407
Christofer Fjellner

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Náklady, ktoré by boli uhradené za 
rovnakú alebo podobnú zdravotnú 
starostlivosť v členskom štáte, v ktorom je 
pacient poistený, sa vypočítajú 
transparentným a neštandardným 
spôsobom, pričom tento výpočet bude 
zahŕňať všetky náklady zdravotnej 
starostlivosti, ktorá by bola poskytnutá v 
členskom štáte, v ktorom je pacient 
poistený, a neobmedzujú sa iba na 
variabilné náklady. Náklady sa tiež 
vypočítajú na príslušnej administratívnej 
úrovni v prípadoch, keď má členský štát, 
v ktorom je pacient poistený, 
decentralizovaný systém zdravotnej 
starostlivosti.

Or. sv

Odôvodnenie

Náklady zdravotnej starostlivosti sa vo viacerých členských štátoch líšia a právne predpisy 
tieto rozdiely musia zohľadňovať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 408
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, môže uložiť pacientovi 
žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti 
vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej 
starostlivosti a úhrady nákladov 
na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil 
v prípade poskytnutia rovnakej alebo 
podobnej zdravotnej starostlivosti na 
vlastnom území, pokiaľ nie sú 
diskriminačné a nepredstavujú prekážky 
v slobode pohybu osôb. 

3. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, môže uložiť pacientovi 
žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti 
vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej 
starostlivosti a úhrady nákladov 
na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil 
v prípade poskytnutia rovnakej alebo 
podobnej zdravotnej starostlivosti na 
vlastnom území, pokiaľ sú objektívne, nie 
sú diskriminačné a sú dopredu známe.

Tieto podmienky môžu zahŕňať už v 
niektorých členských štátoch zavedené 
obmedzenia liečby nezmluvnými 
poskytovateľmi alebo poskytovateľmi 
mimo ich vlastného regiónu, pokiaľ môže 
byť potrebná liečba poskytnutá v rámci 
lekársky prijateľnej lehoty zmluvnými 
poskytovateľmi v ich vlastnom regióne.

Or. en

Odôvodnenie

Z navrhovaného znenia nie je jasné, kedy by podmienky boli prekážkou slobody pohybu. 
Niektoré členské štáty už majú zavedené obmedzenia pre nezmluvných poskytovateľov alebo 
poskytovateľov mimo ich vlastného regiónu. Zákaz takýchto obmedzení pre oblasť 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti by zasahoval do plánovania členských štátov a do ich 
zodpovednosti za definovanie svojich vlastných systémov zdravotnej starostlivosti, ako je to 
ustanovené v článku 152 zmluvy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 409
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, môže uložiť pacientovi 
žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť
poskytovanú v inom členskom štáte 
rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti 
vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej 
starostlivosti a úhrady nákladov 
na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil 
v prípade poskytnutia rovnakej alebo 
podobnej zdravotnej starostlivosti na 
vlastnom území, pokiaľ nie sú 
diskriminačné a nepredstavujú prekážky 
v slobode pohybu osôb.

3. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, môže uložiť pacientovi 
žiadajúcemu o  služby zdravotnej 
starostlivosti alebo tovar súvisiaci so 
zdravotnou starostlivosťou v inom 
členskom štáte rovnaké podmienky, 
kritéria spôsobilosti a regulačné a 
administratívne náležitosti, ako by uložil 
v prípade poskytnutia rovnakej alebo 
podobnej zdravotnej starostlivosti alebo 
nákupu rovnakého tovaru na vlastnom 
území, pokiaľ nie sú diskriminačné a 
nepredstavujú prekážky v slobode 
poskytovania tovaru a služieb.

Or. nl

Odôvodnenie

Relevantný tu nie je voľný pohyb osôb (táto zásada prináleží nariadeniu č. 1408/71). Ide skôr 
o slobodu poskytovania tovaru a služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 410
Linda McAvan

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, môže uložiť pacientovi 
žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti 
vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej 
starostlivosti a úhrady nákladov 

3. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, môže uložiť pacientovi 
žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti, 
stanovené či už na miestnej, vnútroštátnej 
alebo regionálnej úrovni, vzťahujúce sa na 
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na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil 
v prípade poskytnutia rovnakej alebo 
podobnej zdravotnej starostlivosti na 
vlastnom území, pokiaľ nie sú 
diskriminačné a nepredstavujú prekážky 
v slobode pohybu osôb. 

prijímanie zdravotnej starostlivosti 
a prevzatie nákladov na zdravotnú 
starostlivosť, ako by uložil v prípade, ak by 
takáto zdravotná starostlivosť bola 
poskytnutá na vlastnom území, pokiaľ nie 
sú diskriminačné a nepredstavujú prekážky 
v slobode pohybu osôb, služieb a tovarov.
Môže to zahŕňať požiadavku, aby 
skutočnosť, či poistenec spĺňa tieto 
podmienky, kritériá alebo formality, 
posúdil odborník alebo poverený 
pracovník v oblasti zdravotníctva 
poskytujúci služby zákonnému systému 
sociálneho zabezpečenia členského štátu, 
v ktorom je pacient poistený, v prípade, ak 
by bol takýto posudok požadovaný aj 
na prístup k službám v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „rovnaká alebo podobná“ zdravotná starostlivosť je právne nejasný a mal by sa 
vypustiť. Nové znenie má za cieľ zabezpečiť, aby odborníci v oblasti zdravotníctva posúdili 
pacientov pred tým, než požiadajú o ošetrenie v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 411
John Bowis

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, môže uložiť pacientovi 
žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti 
vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej 
starostlivosti a úhrady nákladov 
na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil 
v prípade poskytnutia rovnakej alebo 

3. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, môže uložiť pacientovi 
žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti, 
stanovené či už na miestnej, vnútroštátnej 
alebo regionálnej úrovni, vzťahujúce sa na 
prijímanie zdravotnej starostlivosti 
a prevzatie nákladov na zdravotnú 
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podobnej zdravotnej starostlivosti na 
vlastnom území, pokiaľ nie sú 
diskriminačné a nepredstavujú prekážky 
v slobode pohybu osôb. 

starostlivosť, ako by uložil v prípade, ak by 
takáto zdravotná starostlivosť bola 
poskytnutá na vlastnom území, pokiaľ nie 
sú diskriminačné a nepredstavujú prekážky 
v slobode pohybu osôb, služieb a tovarov.
Môže to zahŕňať požiadavku vykonania 
posudku týkajúceho sa poistenca na účely 
jeho odporučenia poskytovateľovi 
zdravotnej starostlivosti v inom členskom 
štáte. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 412
Anne Ferreira

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, môže uložiť pacientovi 
žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti 
vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej 
starostlivosti a úhrady nákladov 
na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil 
v prípade poskytnutia rovnakej alebo 
podobnej zdravotnej starostlivosti na 
vlastnom území, pokiaľ nie sú
diskriminačné a nepredstavujú prekážky 
v slobode pohybu osôb. 

3. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, ukladá pacientovi žiadajúcemu o 
zdravotnú starostlivosť poskytovanú v 
inom členskom štáte rovnaké podmienky, 
kritéria spôsobilosti a regulačné a 
administratívne náležitosti vzťahujúce sa 
na prijímanie zdravotnej starostlivosti a 
úhrady nákladov na zdravotnú 
starostlivosť, ako by uložil v prípade 
poskytnutia rovnakej zdravotnej 
starostlivosti na vlastnom území, pokiaľ 
nie sú diskriminačné a nepredstavujú 
prekážky v slobode pohybu osôb.

Or. fr

Odôvodnenie

Je vhodné posilniť ustanovenia tohto odseku, aby sa zabránilo akejkoľvek diskriminácii 
pacientov.

Rovnaké, ako v prípade pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 2, aby sa zabezpečila 
jednotnosť tohto článku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 413
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, môže uložiť pacientovi 
žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti 
vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej 
starostlivosti a úhrady nákladov 
na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil 
v prípade poskytnutia rovnakej alebo 
podobnej zdravotnej starostlivosti na 
vlastnom území, pokiaľ nie sú 
diskriminačné a nepredstavujú prekážky 
v slobode pohybu osôb. 

3. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, môže uložiť pacientovi 
žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti, 
vrátane etických kódexov lekárskych 
povolaní, vzťahujúce sa na prijímanie 
zdravotnej starostlivosti a úhrady nákladov 
na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil 
v prípade, ak by bola rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť 
poskytnutá na vlastnom území, pokiaľ nie 
sú diskriminačné.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty niekedy neupravujú lekárske služby vnútroštátnym právom, ale 
administratívnymi nariadeniami, usmerneniami a etickými kódexmi pre lekárske profesie. 
Tieto sú záväzné pre odborníkov v oblasti zdravotníctva v členských štátoch, takže rovnaké 
podmienky by mali platiť aj pre členské štáty, ktoré poskytujú ošetrenie. Posledná časť odseku 
3 je mätúca, pretože sloboda pohybu osôb v sebe nezahŕňa úhradu nákladov za zdravotné 
služby, ktoré členský štát pôvodu z akéhokoľvek dôvodu neprepláca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 414
Iles Braghetto

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát, v ktorom je pacient 3. Členský štát, v ktorom je pacient 
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poistený, môže uložiť pacientovi 
žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti 
vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej 
starostlivosti a úhrady nákladov 
na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil
v prípade poskytnutia rovnakej alebo 
podobnej zdravotnej starostlivosti na 
vlastnom území, pokiaľ nie sú 
diskriminačné a nepredstavujú prekážky 
v slobode pohybu osôb.

poistený, môže uložiť pacientovi 
žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti 
vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej 
starostlivosti a úhrady nákladov 
na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil 
v prípade, ak by takáto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá na vlastnom 
území, pokiaľ nie sú diskriminačné 
a nepredstavujú prekážky v slobode 
pohybu osôb. Môže to zahŕňať 
požiadavku, aby skutočnosť, či poistenec 
spĺňa tieto podmienky, kritériá alebo 
formality, posúdil odborník v oblasti 
zdravotníctva poskytujúci služby 
zákonnému systému sociálneho 
zabezpečenia členského štátu, v ktorom je 
pacient poistený.

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu jasnosti a rešpektovania zodpovednosti členských štátov za riadenie ich vlastných 
systémov zdravotnej starostlivosti a určovanie nárokov na zdravotnú starostlivosť pre svojich 
vlastných občanov sa navrhuje odstrániť slová „rovnaké alebo podobné“.

V niektorých členských štátoch sú rozhodnutia všeobecných lekárov alebo iných odborníkov v 
oblasti zdravotníctva, pridružených k štátnemu systému zdravotníctva, neoddeliteľnou 
súčasťou „regulačných a administratívnych náležitostí“, ktoré určujú nároky jednotlivých 
pacientov na zdravotnú starostlivosť. Je preto dôležité túto skutočnosť explicitne uznať v znení 
smernice a zabezpečiť tak, aby nedošlo k rozšíreniu rozsahu týchto nárokov zo systému 
členského štátu, v ktorom je pacient poistený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 415
Christofer Fjellner

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát, v ktorom je pacient 3. 3. Členský štát, v ktorom je pacient 
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poistený, môže uložiť pacientovi
žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti 
vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej 
starostlivosti a úhrady nákladov 
na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil 
v prípade poskytnutia rovnakej alebo 
podobnej zdravotnej starostlivosti na 
vlastnom území, pokiaľ nie sú 
diskriminačné a nepredstavujú prekážky 
v slobode pohybu osôb.

poistený, môže uložiť pacientovi 
žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti 
vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej 
starostlivosti a úhrady nákladov na 
zdravotnú starostlivosť, ako by uložil 
v prípade poskytnutia rovnakej alebo 
podobnej zdravotnej starostlivosti na 
vlastnom území, pokiaľ nie sú 
diskriminačné a nepredstavujú prekážky 
v slobode pohybu osôb, tovaru alebo 
služieb.

Or. sv

Odôvodnenie

Príslušná judikatúra súdneho dvora je založená na slobode pohybu tovaru a služieb. Treba 
preto pridať tieto dve zásady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 416
Miroslav Mikolášik

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, môže uložiť pacientovi 
žiadajúcemu o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
rovnaké podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti 
vzťahujúce sa na prijímanie zdravotnej 
starostlivosti a úhrady nákladov 
na zdravotnú starostlivosť, ako by uložil 
v prípade poskytnutia rovnakej alebo 
podobnej zdravotnej starostlivosti na 
vlastnom území, pokiaľ nie sú 
diskriminačné a nepredstavujú prekážky 
v slobode pohybu osôb.

Členský štát, v ktorom je pacient poistený, 
môže uložiť pacientovi žiadajúcemu 
o zdravotnú starostlivosť poskytovanú 
v inom členskom štáte rovnaké podmienky, 
kritéria spôsobilosti a regulačné a 
administratívne náležitosti vzťahujúce sa 
na prijímanie zdravotnej starostlivosti 
a úhrady nákladov na zdravotnú 
starostlivosť, ako by uložil v prípade, ak by 
bola rovnaká alebo podobná zdravotná 
starostlivosť poskytnutá na vlastnom 
území, pokiaľ nie sú diskriminačné 
a nepredstavujú prekážky v slobode 
pohybu osôb. Táto smernica nemá vplyv 
na vnútroštátne právne predpisy 
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a nariadenia o zákrokoch pri poruchách 
reprodukcie. 

Or. en

Odôvodnenie

Vnútroštátne právne predpisy o zákrokoch pri poruchách  reprodukcie by touto smernicou 
nemali byť dotknuté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 417
Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Členské štáty zabezpečia, aby lekári a 
poskytovatelia služieb pracujúci ako 
zmluvní partneri ich vnútroštátnych 
systémov zdravotníctva alebo zákonných 
systémov sociálneho zabezpečenia nesmeli 
súkromne ošetrovať pacientov z iného 
členského štátu alebo žiadať od nich 
dopredu platbu v hotovosti v prípadoch, 
ak pacient preukáže svoj štatút poistenej 
osoby v systéme sociálneho zabezpečenia 
členského štátu, v ktorom je poistený, 
európskym preukazom zdravotného 
poistenia a formulárom E-112.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie o úhrade nákladov zdravotnej starostlivosti môže v praxi diskriminovať pri 
uplatňovaní zásady „rovnakého prístupu pre všetkých“ k službám cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti a zásad rovnosti a rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na príjem pacienta a 
náklady na liečbu. Z dôvodu existencie platieb, ktoré treba uhradiť dopredu, nákladov na 
cestovné a ubytovanie a pretože jazykové prekážky a neistota v právnych otázkach v iných 
krajinách EÚ by znamenali, že riziko žiadať o ošetrenie v inom členskom štáte je príliš veľké, 
ľudia s nižšími príjmami by len ťažko mohli využívať výhody Komisiou toľko vychvaľovanej 
slobody vnútorného trhu. Je nanajvýš nepravdepodobné, aby poistené osoby z chudobnejších 
členských štátov ako napr. Rumunsko alebo Bulharsko mohli na tomto základe získať liečbu v 
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bohatších členských štátoch ako sú napr. Švédsko alebo Francúzsko, pretože ich vlastné 
poistné systémy by zaplatili len malý zlomok z nákladov na takéto ošetrenie. S cieľom posilniť 
práva pacienta v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti je preto potrebné, aby sa 
používal výlučne platný rámec o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 418
Linda McAvan

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Táto smernica nazaväzuje 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
v členskom štáte k tomu, aby či už poskytli 
zdravotnú starostlivosť poistenej osobe 
z iného členského štátu alebo 
uprednostnili poskytnutie zdravotnej 
starostlivosti poistenej osobe z iného 
členského štátu na úkor osoby, ktorá má 
podobné zdravotné potreby a je poistená 
v členskom štáte, ktorý poskytuje 
ošetrenie. 

Or. en

Odôvodnenie

Pre členské štáty bude možno potrebné zaviesť dočasné mechanizmy, ktoré by fungovali ako 
„bezpečnostná poistka“ v prípade, že dopyt zo zahraničia rýchlo stúpne, tak aby 
poskytovatelia mohli zvládnuť návaly pacientov. Vzťahuje sa to len na plánovanú zdravotnú 
starostlivosť, pretože zdravotná starostlivosť, ktorá sa stane nevyhnutnou pri návšteve inej 
krajiny, je upravená nariadením 1408/71 a táto zmena sa jej nedotkne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 419
John Bowis

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty majú zavedené 4. Na účely ustanovení tohto odseku majú 
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mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré 
sa majú uhradiť poistenej osobe v rámci 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia zdravotnej starostlivosti 
poskytovanej v inom členskom štáte. Tento 
mechanizmus sa zakladá na objektívnych 
nediskriminačných vopred známych 
kritériách a náklady uhradené podľa tohto 
mechanizmu sú aspoň v takej výške, v 
akej by sa predpokladali v prípade 
poskytnutia rovnakej alebo podobnej 
zdravotnej starostlivosti na území 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený.

členské štáty zavedené mechanizmy pre 
výpočet nákladov, ktoré má za zdravotnú 
starostlivosť poskytnutú v inom členskom 
štáte na seba prevziať zákonný systém 
sociálneho zabezpečenia. Tento 
mechanizmus sa zakladá na objektívnych,
nediskriminačných vopred známych 
kritériách. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 420
Maria Berger

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty majú zavedené 
mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré 
sa majú uhradiť poistenej osobe v rámci 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia zdravotnej starostlivosti 
poskytovanej v inom členskom štáte. Tento 
mechanizmus sa zakladá na objektívnych 
nediskriminačných vopred známych 
kritériách a náklady uhradené podľa tohto 
mechanizmu sú aspoň v takej výške, v 
akej by sa predpokladali v prípade 
poskytnutia rovnakej alebo podobnej 
zdravotnej starostlivosti na území 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený.

4. Členské štáty majú zavedené 
mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré 
sa majú uhradiť poistenej osobe v rámci 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia zdravotnej starostlivosti 
poskytovanej v inom členskom štáte. Tento 
mechanizmus sa zakladá na objektívnych,
nediskriminačných vopred známych 
kritériách.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 421
Christofer Fjellner

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty majú zavedené 
mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré 
sa majú uhradiť poistenej osobe v rámci 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia zdravotnej starostlivosti 
poskytovanej v inom členskom štáte. Tento 
mechanizmus sa zakladá na objektívnych 
nediskriminačných vopred známych 
kritériách a náklady uhradené podľa tohto 
mechanizmu sú aspoň v takej výške, v akej 
by sa predpokladali v prípade poskytnutia 
rovnakej alebo podobnej zdravotnej 
starostlivosti na území členského štátu, 
v ktorom je pacient poistený.

4. Členské štáty majú zavedené 
mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré 
sa majú uhradiť poistenej osobe v rámci 
zákonného verejného systému zdravotnej 
starostlivosti poskytovanej v inom 
členskom štáte. Tento mechanizmus sa 
zakladá na objektívnych 
nediskriminačných vopred známych 
kritériách a náklady uhradené podľa tohto 
mechanizmu sú aspoň v takej výške, v akej 
by sa predpokladali v prípade poskytnutia 
rovnakej alebo podobnej zdravotnej 
starostlivosti na území členského štátu, 
v ktorom je pacient poistený.

Or. sv

Odôvodnenie

Niektoré členské štáty majú systémy zdravotníctva založené na modeli vecných dávok a preto 
bežne neuhrádzajú náklady na zdravotnú starostlivosť zo systému sociálneho zabezpečenia. 
Text by preto mal mať neutrálnejšie znenie a mal by zohľadňovať odlišné systémy členských 
štátov. Pozri príslušný PDN k odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 422
Gyula Hegyi

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty majú zavedené 
mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré 
sa majú uhradiť poistenej osobe v rámci 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia zdravotnej starostlivosti 
poskytovanej v inom členskom štáte. Tento 

4. Členské štáty majú zavedené 
mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré 
sa majú uhradiť poistenej osobe v rámci 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia zdravotnej starostlivosti 
poskytovanej v inom členskom štáte. Tento 
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mechanizmus sa zakladá na objektívnych 
nediskriminačných vopred známych 
kritériách a náklady uhradené podľa tohto 
mechanizmu sú aspoň v takej výške, v akej 
by sa predpokladali v prípade poskytnutia 
rovnakej alebo podobnej zdravotnej 
starostlivosti na území členského štátu, 
v ktorom je pacient poistený.

mechanizmus sa zakladá na objektívnych 
nediskriminačných vopred známych 
kritériách a náklady uhradené podľa tohto 
mechanizmu sa rovnajú nákladom, ktoré 
by boli uhradené ak by sa rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla 
v členskom štáte, v ktorom je pacient 
poistený, ale neprekračujú skutočné 
náklady využitej zdravotnej starostlivosti.

Or. hu

Odôvodnenie

Podľa nášho názoru je druhá časť druhej vety článku 6 ods. 4, ktorá stanovuje pravidlo 
úhrady v súlade s domácimi nákladmi štátu, bez výnimky v rozpore s článkom 6 ods. 2, ktorý 
sa zakladá na judikatúre Európskeho súdneho dvora, v súlade s ktorou suma úhrady nesmie 
prekročiť skutočné náklady využitej zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 423
Anne Ferreira

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty majú zavedené 
mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré 
sa majú uhradiť poistenej osobe v rámci 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia zdravotnej starostlivosti 
poskytovanej v inom členskom štáte. Tento 
mechanizmus sa zakladá na objektívnych 
nediskriminačných vopred známych 
kritériách a náklady uhradené podľa tohto 
mechanizmu sú aspoň v takej výške, v akej 
by sa predpokladali v prípade poskytnutia 
rovnakej alebo podobnej zdravotnej 
starostlivosti na území členského štátu, 
v ktorom je pacient poistený.

4. Členské štáty majú zavedené 
mechanizmy pre výpočet nákladov, ktoré 
sa majú uhradiť poistenej osobe v rámci 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia zdravotnej starostlivosti 
poskytovanej v inom členskom štáte. Tento 
mechanizmus sa zakladá na objektívnych 
nediskriminačných vopred známych 
kritériách a náklady uhradené podľa tohto 
mechanizmu sú aspoň v takej výške, v akej 
by sa predpokladali v prípade poskytnutia 
rovnakej zdravotnej starostlivosti na území 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, v súlade s ustanoveniam v 
odseku 2.

Or. fr
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Odôvodnenie

Rovnaké, ako v prípade pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 2, aby sa zabezpečila 
jednotnosť tohto článku. Je treba potvrdiť, že úhrada nemôže presiahnuť náklady na prijatú 
zdravotnú starostlivosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 424
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Členský štát, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje, prevádzkuje systém umožňujúci 
účtovať skutočné náklady ošetrenia 
pacientov, ktorí nie sú poistení v systéme 
sociálneho zabezpečenia tohto členského 
štátu. 

Or. nl

Odôvodnenie

De (dreiging van) aantasting van de capaciteit en van de financiële balans van 
gezondheidsstelsels van de lidstaten als rechtvaardigingsgrond om de instroom van patiënten 
(en dus het vrij verkeer van diensten) te beperken moet expliciet worden opgenomen in de 
richtlijn. Aan buitenlandse patiënten de werkelijke kost per dienst kunnen aangerekend 
worden, ook al verschilt deze van de prijs die de eigen patiënten betalen (omwille van 
belastingen). In het arrest Ferlini (C- 411/98) heeft het Hof bevestigd dat een 
gedifferentieerde prijs voor gezondheidszorgdiensten mogelijks gerechtvaardigd kan worden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 425
Frieda Brepoels

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pacientom cestujúcim do iného 
členského štátu s cieľom prijímať alebo 
žiadať o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte je 

5. Pacientom cestujúcim do iného 
členského štátu s cieľom prijímať alebo 
žiadať o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte je 
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zabezpečený prístup k lekárskym 
záznamom v súlade s vnútroštátnymi 
opatreniami na implementáciu ustanovení 
Spoločenstva o ochrane osobných údajov, 
najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES.

zabezpečený prístup k lekárskym 
záznamom v súlade s opatreniami 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, na implementáciu ustanovení 
Spoločenstva o ochrane osobných údajov, 
najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Pacienti by mali mať právo prístupu k svojim lekárskym záznamom, obzvlášť v prípade, keď 
pacient po absolvovaní liečby v zahraničí žiada o následnú liečbu vo svojej vlastnej krajine. 
Tento lekársky záznam by mal poskytnúť odborník v oblasti zdravotníctva, ktorý pacienta 
ošetroval, v súlade s ustanoveniami a podmienkami členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pacientom cestujúcim do iného 
členského štátu s cieľom prijímať alebo 
žiadať o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte je 
zabezpečený prístup k lekárskym 
záznamom v súlade s vnútroštátnymi 
opatreniami na implementáciu ustanovení 
Spoločenstva o ochrane osobných údajov, 
najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES.

5. Pacientom cestujúcim do iného 
členského štátu s cieľom prijímať alebo 
žiadať o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte je 
členským štátom, v ktorom sú poistení,
zabezpečený prístup k lekárskym 
záznamom v súlade s vnútroštátnymi 
opatreniami na implementáciu ustanovení 
Spoločenstva o ochrane osobných údajov, 
najmä smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES.

Or. fr

Odôvodnenie

Pacienti musia mať prístup k svojim lekárskym záznamom, ale poskytovateľ zdravotníckych 
služieb musí pri zabezpečovaní tohto prístupu dodržiavať podmienky členského štátu, v 
ktorom sú pacienti poistení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 427
Françoise Grossetête

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Prostriedky potrebné na poskytovanie 
vysokokvalitnej pohotovostnej lekárskej 
starostlivosti sa poskytujú európskym 
občanom, ktorí sa stali obetami nehody 
v iných členských štátoch.

Or. fr

Odôvodnenie

Je dôležité, aby kvalitatívne normy platili aj pre pohotovostné lekárske služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 428
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Prijmú sa opatrenia potrebné na to, 
aby sa európskym občanom, ktorí v iných 
členských štátoch utrpia úraz alebo sa 
dostanú do iného druhu núdzovej 
zdravotnej situácie, umožnila 
pohotovostná lekárska starostlivosť na 
vysokej úrovni.

Or. de

Odôvodnenie

Spolupráca by sa nemala týkať len úrazov, ale aj ďalších núdzových zdravotných situácií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 429
Kathy Sinnott

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Mali by sa vypracovať osobitné 
ustanovenia pre poskytovanie kvalitnej 
pohotovostnej zdravotnej starostlivosti pre 
občanov EÚ, obete nehôd a masových 
núdzových situácií v inom členskom štáte.

Or. en

Odôvodnenie

Je zjavné, že v prípade nehody (alebo nešťastia) by sa mala zdravotná starostlivosť poskytnúť 
s minimom administratívnych postupov týkajúcich sa predchádzajúceho schválenia úhrady. 

Potreba rýchlo reagovať v stave núdze v hraničných oblastiach si bude vyžadovať širokú 
spoluprácu členských štátov a ich pohotovostných lekárskych služieb na regionálnej úrovni. 
Záchranári sú v takýchto situáciách dôležitým personálom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Bez toho, aby boli dotknuté články 8 
a 9, členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, nepodmieni úhradu nákladov na 
zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom 
členskom štáte udelením 
predchádzajúceho povolenia.

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť súlad s jurisdikciou 
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týkajúcou sa neobmedzovania slobody pohybu občanov prostredníctvom všeobecnej zásady 
nevyžadovania predchádzajúceho povolenia, ako aj s výhradami v prípadoch nemocničnej 
starostlivosti stanovenými jurisdikciou v článku 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 431
Frieda Brepoels

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Členské štáty, v ktorom sa poskytuje 
ošetrenie, nemajú povinnosť prijímať 
pacientov z iného členského štátu alebo 
uprednostňovať ich na úkor pacientov s 
obdobnými potrebami starostlivosti, ktorí 
sú poistení v členskom štáte, v ktorom sa 
poskytuje ošetrenie, a ktorí by mohli byť v 
dôsledku toho zaradení na zoznam 
čakateľov. 

Or. nl

Odôvodnenie

V súčasnosti už Belgicko čelí pomerne veľkému prílivu pacientov. Je preto značným zdrojom 
znepokojenia, že pacienti poistení v Belgicku sú zaradzovaní na zoznamy čakateľov v 
dôsledku zvýšenia cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Tento problém sa spomína v 
odôvodnení 12, ale neexistuje zodpovedajúce ustanovenie vo funkčnej časti návrhu, zatiaľ čo 
sa navrhujú opatrenia na riešenie prílišného odlivu pacientov. Tento PDN má za cieľ riešiť 
možné problémy v dôsledku zvýšeného prílivu pacientov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 432
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Ustanovenia tejto kapitoly nevplývajú 
na uzatváranie cezhraničných zmluvných 
dohôd týkajúcich sa plánovanej 
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zdravotnej starostlivosti.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité ozrejmiť, že tieto ustanovenia nebránia uzatváraniu cezhraničných zmluvných 
dohôd týkajúcich sa plánovanej zdravotnej starostlivosti. V takomto prípade sa zmluvné 
strany dohodnú na dodržiavaní pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia alebo 
uplatňovaní osobitných pravidiel a taríf stanovených prostredníctvom rokovaní zmluvných 
partnerov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 433
Richard Seeber

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Členskému štátu, ktorý poskytuje 
ošetrenie, sa uhradia všetky skutočné 
náklady (plné náklady), ktoré v dôsledku 
ošetrenia vznikli.

Or. en

Odôvodnenie

Doplnenie nového článku 6 ods. 5a prispieva k finančnej stabilite a službám zdravotnej 
starostlivosti členského štátu, ktorý poskytuje ošetrenie tým, že zabezpečuje, že všetky 
vzniknuté náklady členského štátu, ktorý poskytuje ošetrenie, mu budú preplatené.  V prípade, 
že úhrada nákladov je pod úrovňou skutočných nákladov liečby, môže pacient za liečbu 
čiastočne priplatiť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7 vypúšťa sa
Ambulantná starostlivosť

Členský štát, v ktorom je pacient poistený, 
neuhrádza náklady na ambulantnú 
starostlivosť poskytnutú v inom členskom 
štáte s výhradou predchádzajúceho 
povolenia, ak by sa náklady na túto 
starostlivosť, v prípade, že bola 
poskytnutá na jeho území, uhrádzali jeho 
systémom sociálneho zabezpečenia.

Or. es

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý navrhuje vytvorenie článku 6 odsek 
5a (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 435
Iles Braghetto

Návrh smernice
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7 vypúšťa sa

Ambulantná starostlivosť

Členský štát, v ktorom je pacient poistený, 
neuhrádza náklady na ambulantnú 
starostlivosť poskytnutú v inom členskom 
štáte s výhradou predchádzajúceho 
povolenia, ak by sa náklady na túto 
starostlivosť, v prípade, že bola 
poskytnutá na jeho území, uhrádzali jeho 
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systémom sociálneho zabezpečenia.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PDN sa zohľadňuje, že systémy predchádzajúceho schvaľovania úhrady sú pre 
pacientov dôležité tým, že poskytujú istotu o tom, na akú náhradu budú mať nárok a aké 
náklady budú znášať sami, o podmienkach prípadnej následnej starostlivosti a o postupoch v 
prípade, ak dôjde k problémom. Tieto otázky sa týkajú rovnako starostlivosti poskytovanej v 
nemocniciach a inde, ako aj potreby plánovať služby a riadiť finančné zdroje tými, ktorí 
riadia systémy zdravotníctva. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 436
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát, v ktorom je pacient poistený, 
neuhrádza náklady na ambulantnú 
starostlivosť poskytnutú v inom členskom 
štáte s výhradou predchádzajúceho 
povolenia, ak by sa náklady na túto 
starostlivosť, v prípade, že bola poskytnutá 
na jeho území, uhrádzali jeho systémom 
sociálneho zabezpečenia.

Členský štát, v ktorom je pacient poistený, 
neuhrádza náklady na ambulantnú 
starostlivosť poskytnutú v inom členskom 
štáte alebo nákup tovaru súvisiaceho so 
zdravotnou starostlivosťou v inom 
členskom štáte s 
výhradou predchádzajúceho povolenia, ak 
by sa náklady na túto starostlivosť, v 
prípade, že bola poskytnutá na jeho území, 
alebo náklady na tento tovar, ak by bol 
nakúpený na jeho území uhrádzali jeho 
systémom sociálneho zabezpečenia.

Or. nl

Odôvodnenie

Nákup tovaru súvisiaceho so zdravotnou starostlivosťou (napr. zdravotníckych pomôcok) bol 
predmetom rozhodnutia vo veci Decker (pomôckou, ktorej sa tento prípad týkal, boli 
okuliare), a mal by sa preto začleniť aj do smernice, ktorou sa majú kodifikovať rozsudky vo 
veciach Kohll a Decker. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 437
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát, v ktorom je pacient poistený, 
neuhrádza náklady na ambulantnú 
starostlivosť poskytnutú v inom členskom 
štáte s výhradou predchádzajúceho 
povolenia, ak by sa náklady na túto 
starostlivosť, v prípade, že bola 
poskytnutá na jeho území, uhrádzali jeho 
systémom sociálneho zabezpečenia.

Členský štát, v ktorom je pacient poistený, 
neuhrádza náklady na ambulantnú 
starostlivosť poskytnutú v inom členskom 
štáte s výhradou predchádzajúceho 
povolenia.

Každý pacient, ktorí prijíma ambulantnú 
starostlivosť v inom členskom štáte, 
oznámi poskytovanie týchto služieb 
zdravotnej poisťovni v členskom štáte, v 
ktorom je poistený, pred svojim odchodom 
za účelom prijímania tejto starostlivosti. 
Zároveň vyhlási, že mu boli poskytnuté 
informácie týkajúce sa tohto poskytovania 
starostlivosti podľa článku 10 tejto 
smernice.
Ak toto vyhlásenie nie je súčasťou 
oznámenia o poskytovaní ambulantnej 
starostlivosti v inom členskom štáte, 
zdravotná poisťovňa v členskom štáte, v 
ktorom je pacient poistený, sa uistí, či 
pacient podnikol pred svojím odchodom 
kroky k získaniu všetkých potrebných 
informácií o tomto poskytovaní 
ambulantnej starostlivosti v inom 
členskom štáte.

Or. fr

Odôvodnenie

Rovnaké, ako v prípade pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k odôvodneniu 29.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 438
Gyula Hegyi

Návrh smernice
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát, v ktorom je pacient poistený, 
neuhrádza náklady na ambulantnú 
starostlivosť poskytnutú v inom členskom 
štáte s výhradou predchádzajúceho 
povolenia, ak by sa náklady na túto 
starostlivosť, v prípade, že bola poskytnutá 
na jeho území, uhrádzali jeho systémom 
sociálneho zabezpečenia.

Členský štát, v ktorom je pacient poistený, 
neuhrádza náklady na ambulantnú 
starostlivosť poskytnutú v inom členskom 
štáte s výhradou predchádzajúceho 
povolenia, ak by sa náklady na túto 
starostlivosť, v prípade, že bola poskytnutá 
na jeho území, uhrádzali jeho systémom 
sociálneho zabezpečenia. Ak vnútroštátne 
právne predpisy členského štátu, v ktorom 
je pacient poistený, spájajú úhradu 
nákladov zdravotnej starostlivosti s tým, že 
poistený pacient využije zdravotnú 
starostlivosť v mieste poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti financovaného z 
verejných zdrojov, členský štát, v ktorom 
je pacient poistený, je povinný uhradiť len 
náklady na starostlivosť poskytnutú v 
členskom štáte poskytujúcom ošetrenie, 
ktorú pacient využil za rovnakých 
podmienok ako poistené osoby v členskom 
štáte poskytujúcom ošetrenie.

Or. hu

Odôvodnenie

Ak je poisťovňa v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, povinná uhradiť ošetrenie 
poskytnuté v členskom štáte od poskytovateľa, ktorý nie je financovaný z verejných zdrojov, 
t.j. mimo systému zdravotného poistenia, pacientovi nemusí byť v členskom štáte, v ktorom je 
poistený, uhradené ošetrenie poskytnuté poskytovateľom, ktorý nie je financovaný z verejných 
zdrojov.  Ak však bolo pacientovi poskytnuté ošetrenie v inom členskom štáte, členský štát, v 
ktorom je pacient poistený, je povinný uhradiť náklady takéhoto ošetrenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 439
Kathy Sinnott

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ambulantná starostlivosť by mala 
zahŕňať alternatívne spôsoby liečby, ak sú 
tieto povolené v členskom štáte, v ktorom 
je pacient poistený. 

Or. en

Odôvodnenie

V prípade, že členský štát, v ktorom je pacient poistený, ponúka alternatívne spôsoby liečby, 
za ktoré platí štát, napr. bylinárstvo, homeopatiu, osteopatiu, chiroprax apod., táto smernica 
by mala povoliť úhradu nákladov, keď je osoba liečená kvalifikovaným odborníkom v inom 
členskom štáte. 
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