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Pozměňovací návrh 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pacient si může zvolit, kterému 
mechanismu dá přednost, ale pokud 
z uplatnění nařízení č. 1408/71 pro 
pacienta vyplývá větší prospěch, 
pacientovi by v žádném případě neměla 
být odpírána práva, která uvedené 
nařízení zaručuje.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Skutečnost, že by měli přeshraniční pacienti jiná práva než pacienti z dané země, by mohla 
vyvolat v jednotlivých státech napětí a vznik duálního systému.

Pozměňovací návrh 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pacient si může zvolit, kterému 
mechanismu dá přednost, ale pokud 
z uplatnění nařízení č. 1408/71 pro 
pacienta vyplývá větší prospěch, 
pacientovi by v žádném případě neměla 
být odpírána práva, která uvedené 
nařízení zaručuje.

vypouští se

Or. es
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Justification

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Pozměňovací návrh 118
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pacient si může zvolit, kterému 
mechanismu dá přednost, ale pokud 
z uplatnění nařízení č. 1408/71 pro 
pacienta vyplývá větší prospěch, 
pacientovi by v žádném případě neměla 
být odpírána práva, která uvedené 
nařízení zaručuje.

vypouští se

Or. en

Justification

To apply and implement the case law of European Court Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.
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Pozměňovací návrh 119
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pacient si může zvolit, kterému 
mechanismu dá přednost, ale pokud
z uplatnění nařízení č. 1408/71 pro 
pacienta vyplývá větší prospěch, pacientovi 
by v žádném případě neměla být odpírána 
práva, která uvedené nařízení zaručuje.

Pokud z uplatnění nařízení č. 1408/71 pro 
pacienta vyplývá větší prospěch, pacientovi 
by v žádném případě neměla být odpírána 
práva, která uvedené nařízení zaručuje.

Or. fr

Odůvodnění

Teoreticky by mělo být pacientům v zásadě umožněno, aby se takovýmto způsobem rozhodli, 
zaručení této možnosti výběru však vyžaduje investice, jejichž cílem je zajistit, aby byly 
informace úplné a aby byly poskytovány v reálném čase a nepřetržitě, což je nemožné. Tato 
možnost výběru je tedy pouze zdánlivá a pacient není ve skutečnosti schopen se informovaně 
rozhodnout.

Pozměňovací návrh 120
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(24) Pacient by v žádném případě neměl 
mít ze zdravotní péče poskytnuté v jiném 
členském státě nebo ze zboží souvisejícího 
se zdravotní péčí zakoupeným v jiném 
členském státě finanční zisk. Proto by
převzetí nákladů mělo být omezeno pouze 
na skutečně realizované náklady.

Or. nl
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Odůvodnění

Tato směrnice se týká nejen poskytování zdravotní péče, ale také nákupu zboží souvisejícího 
se zdravotní péčí v rámci přeshraniční zdravotní péče. Takto je toto hledisko lépe 
formulováno.

Pozměňovací návrh 121
Maria Berger

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(24) Pacient by v žádném případě neměl 
mít ze zdravotní péče poskytnuté v jiném 
členském státě finanční zisk, a proto by 
převzetí nákladů mělo být omezeno pouze 
na skutečné náklady na využitou péči.
Členské státy nicméně mají uhradit i další 
náklady spojené se zdravotní péčí, 
například náklady za terapeutickou péči.

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(24) Pacient by v žádném případě neměl 
mít ze zdravotní péče poskytnuté v jiném 
členském státě finanční zisk, a proto by 
převzetí nákladů mělo být omezeno pouze 
na skutečné náklady na využitou péči. 
Členské státy se mohou rozhodnout 
uhradit další související náklady, jako 
jsou cesta a ubytování nebo terapeutická 
péče, za předpokladu, že celkové náklady 
nepřekročí částku splatnou v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn.
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Or. en

Odůvodnění

Kvůli usnadnění využití zdravotní péče v zahraničí by členské státy měly mít možnost hradit 
mimo jiné také náklady za ubytování a cestu.

Pozměňovací návrh 123
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl

Odůvodnění

Tato směrnice se týká nejen poskytování zdravotní péče, ale také nákupu zboží souvisejícího 
se zdravotní péčí v rámci přeshraniční zdravotní péče. Takto je toto hledisko lépe 
formulováno.
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Pozměňovací návrh 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

Pravomoc organizovat zdravotní péči přísluší podle článku 152 Smlouvy o ES výhradně 
členským státům.

Pozměňovací návrh 125
Linda McAvan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(25) V této směrnici se uznává, že nárok 
na léčbu není vždy členskými státy určen 
na vnitrostátní úrovni a že členské státy 
mohou organizovat vlastní zdravotnické 
systémy zdravotní péče a systémy 
sociálního zabezpečení, aby jejich 
prostřednictvím učinily opatření pro 
určení nároku na léčbu na regionální a 
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zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě na základě ustanovení této 
směrnice.

místní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje ty zdravotnické systémy, které nejsou organizovány na 
vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 126
John Bowis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(25) Cílem této směrnice rovněž není zřídit 
nárok na náhradu nákladů na léčbu v jiném 
členském státě, pokud tato léčba nepatří 
mezi dávky stanovené právními předpisy 
členského státu, v němž je pacient pojištěn. 
Tato směrnice také nebrání členským 
státům v tom, aby rozšířily své systémy 
věcných dávek na zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě na 
základě ustanovení této směrnice. V této 
směrnici se uznává, že nárok na léčbu 
není vždy členskými státy určen na 
vnitrostátní úrovni a že členské státy 
mohou organizovat vlastní zdravotnické 
systémy a systémy sociálního zabezpečení, 
aby jejich prostřednictvím učinily opatření 
pro určení nároku na léčbu na regionální 
a místní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Systémy a postupy určování nároků se v jednotlivých členských státech liší, což by mělo být 
v tomto textu zohledněno.
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Pozměňovací návrh 127
Iles Braghetto

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) V této směrnici se uznává, že nárok 
na léčbu není vždy členskými státy určen 
na vnitrostátní úrovni a že ne všechny 
členské státy mají definovaný seznam 
služeb, které poskytují, či nikoliv. Členské 
státy si musí udržet právo organizovat své 
vlastní zdravotnické systémy a systémy 
sociálního zabezpečení takovým 
způsobem, aby dostupnost léčby a nárok 
na ni mohly být určovány na regionální a 
místní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho systémů zdravotní péče nemá na vnitrostátní úrovni kritéria způsobilosti pro určování 
přístupu ke konkrétní léčbě nebo definovaný „balíček péče“, ke které jsou automaticky 
oprávněny všechny osoby, jichž se týká. Ve směrnici by mělo být uznáno, že některé členské 
státy spoléhají v oblasti plánování a financování své zdravotní péče na rozhodovací opatření 
na nižší než celostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Tato směrnice nestanoví ani převod 
nároků na sociální zabezpečení mezi 
členskými státy ani jiné typy koordinace 
systémů sociálního zabezpečení. Jediným 
cílem ustanovení o předchozím povolení a 
náhradě nákladů na zdravotní péči 

vypouští se
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poskytnutou v jiném členském státě je 
umožnit volný pohyb zdravotní péče jak 
pro pacienty, tak pro poskytovatele 
zdravotnických služeb a odstranit 
neoprávněné překážky uvedené základní 
svobody v rámci členského státu, v němž 
je pacient pojištěn. Směrnice tedy plně 
uznává rozdíly mezi vnitrostátními 
zdravotnickými systémy a odpovědnost 
členských států za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní 
péče.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba vzít v úvahu, že v členských státech, ve kterých existuje veřejná zdravotní péče, se 
pacient nemůže svobodně rozhodovat, naopak se musí podřídit platným právním předpisům 
týkajícím se poskytování veřejné zdravotní péče. Není tomu tak v případě, že poskytovatelem 
služby je soukromý subjekt.

Pozměňovací návrh 129
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Tato směrnice nestanoví ani převod 
nároků na sociální zabezpečení mezi 
členskými státy ani jiné typy koordinace 
systémů sociálního zabezpečení. Jediným 
cílem ustanovení o předchozím povolení a 
náhradě nákladů na zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě je 
umožnit volný pohyb zdravotní péče jak 
pro pacienty, tak pro poskytovatele 
zdravotnických služeb a odstranit 
neoprávněné překážky uvedené základní 
svobody v rámci členského státu, v němž 
je pacient pojištěn. Směrnice tedy plně 
uznává rozdíly mezi vnitrostátními 
zdravotnickými systémy a odpovědnost 

vypouští se
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členských států za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní 
péče.

Or. en

Justification

To apply and implement the case law of European Court Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.

Pozměňovací návrh 130
Linda McAvan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Tato směrnice nestanoví ani převod 
nároků na sociální zabezpečení mezi 
členskými státy ani jiné typy koordinace 
systémů sociálního zabezpečení. Jediným 
cílem ustanovení o předchozím povolení a 
náhradě nákladů na zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě je 
umožnit volný pohyb zdravotní péče jak 
pro pacienty, tak pro poskytovatele 
zdravotnických služeb a odstranit 
neoprávněné překážky uvedené základní 
svobody v rámci členského státu, v němž 
je pacient pojištěn. Směrnice tedy plně 
uznává rozdíly mezi vnitrostátními 
zdravotnickými systémy a odpovědnost 
členských států za organizaci zdravotnictví 
a poskytování zdravotní péče.

(26) Tato směrnice nestanoví ani převod 
nároků na sociální zabezpečení mezi 
členskými státy ani jiné typy koordinace 
systémů sociálního zabezpečení. Směrnice 
rovněž plně uznává rozdíly mezi 
vnitrostátními zdravotnickými systémy a 
odpovědnost členských států za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče.

Or. en
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Odůvodnění

Prostřednictvím tohoto pozměňovacího návrhu se usiluje o větší soulad tohoto bodu 
odůvodnění s článkem týkajícím se předchozího povolení. 

Pozměňovací návrh 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Tato směrnice nestanoví ani převod 
nároků na sociální zabezpečení mezi 
členskými státy ani jiné typy koordinace 
systémů sociálního zabezpečení. Jediným 
cílem ustanovení o předchozím povolení a 
náhradě nákladů na zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě je 
umožnit volný pohyb zdravotní péče jak 
pro pacienty, tak pro poskytovatele 
zdravotnických služeb a odstranit 
neoprávněné překážky uvedené základní 
svobody v rámci členského státu, v němž 
je pacient pojištěn. Směrnice tedy plně 
uznává rozdíly mezi vnitrostátními 
zdravotnickými systémy a odpovědnost 
členských států za organizaci zdravotnictví 
a poskytování zdravotní péče.

(26) Tato směrnice nestanoví ani převod 
nároků na sociální zabezpečení mezi 
členskými státy ani jiné typy koordinace 
systémů sociálního zabezpečení. Směrnice 
tedy plně uznává rozdíly mezi 
vnitrostátními zdravotnickými systémy a 
odpovědnost členských států za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Tato směrnice nestanoví ani převod 
nároků na sociální zabezpečení mezi 
členskými státy ani jiné typy koordinace 
systémů sociálního zabezpečení. Jediným 

(26) Tato směrnice nestanoví ani převod 
nároků na sociální zabezpečení mezi 
členskými státy ani jiné typy koordinace 
systémů sociálního zabezpečení. Směrnice 
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cílem ustanovení o předchozím povolení a 
náhradě nákladů na zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě je 
umožnit volný pohyb zdravotní péče jak 
pro pacienty, tak pro poskytovatele 
zdravotnických služeb a odstranit 
neoprávněné překážky uvedené základní 
svobody v rámci členského státu, v němž 
je pacient pojištěn. Směrnice tedy plně 
uznává rozdíly mezi vnitrostátními 
zdravotnickými systémy a odpovědnost 
členských států za organizaci zdravotnictví 
a poskytování zdravotní péče.

tedy plně uznává rozdíly mezi 
vnitrostátními zdravotnickými systémy a 
odpovědnost členských států za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče.

Or. en

Odůvodnění

Návrh směrnice je zamýšlen tak, aby objasňoval pravidla využívání lékařské péče v zahraničí 
ze strany jednotlivých pacientů, nikoliv aby usnadňoval volný pohyb služeb.

Pozměňovací návrh 133
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. sv
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Pozměňovací návrh 134
Stefano Zappalà

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení může být vykládáno tak, že po pacientech může být za určitých okolností 
požadováno, aby odebrali neschválený přípravek v členském státě, v němž jsou pojištěni. 
V takovém případě není toto ustanovení v souladu s ustanoveními čl. 14 odst. 1 o uznávání 
předpisů (která se vztahují pouze na přípravky registrované pro prodej v členském státě, 
v němž je předpis vydán) a v žádném případě by neměla být vyžadována změna právních 
přepisů EU v oblasti léčiv (článek 6 směrnice 2001/83). 

Pozměňovací návrh 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Článek 6 směrnice 2001/83/ES stanoví, že prodávat se smí pouze léčivý přípravek 
registrovaný pro prodej v daném členském státě. Valná většina léčivých přípravků byla i 
v současné době uvedena na trh na základě těchto vnitrostátních povolení, a nikoli na základě 
centrálních evropských povolení podle nařízení (ES) č. 726/2004. Je zapotřebí objasnit, že 
požadavek povolení v členském státě, kde je zdravotní péče poskytnuta, nemá být v této 
směrnici opomenut.

Pozměňovací návrh 136
Linda McAvan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(27) Tato směrnice rovněž stanoví právo 
pacienta obdržet jakýkoli léčivý přípravek 
registrovaný pro prodej v členském státě, 
ve kterém je zdravotní péče poskytnuta, i 
v případě, že léčivý přípravek není 
schválen pro prodej v členském státě, 
v němž je pacient pojištěn, pokud je 
nezbytnou součástí účinné léčby v jiném 
členském státě. Tím není dotčena možnost 
členských států organizovat své vlastní 
zdravotnické systémy a systémy sociálního 
zabezpečení a příslušná pravidla 
v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn, která se týkají úhrad za léčivé 
přípravky.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se usiluje o objasnění, že členský stát, v němž je pacient 
pojištěn, nemá povinnost poskytovat pacientům úhrady, pokud v členském státě, v němž je 
poskytnuta léčba, obdrží léčivý přípravek, který nemá licenci v členském státě, v němž je 
pacient pojištěn.
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Pozměňovací návrh 137
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy mohou zachovat obecné
podmínky, kritéria způsobilosti a právní 
a administrativní náležitosti týkající se 
využívání zdravotní péče a náhrady 
nákladů na zdravotní péči, například 
požadavek konzultovat praktického lékaře 
před konzultací odborného lékaře nebo 
před využitím nemocniční péče, které se 
budou vztahovat i na pacienty, kteří 
vyhledávají zdravotní péči v jiném 
členském státě, pokud tyto podmínky jsou 
nezbytné, přiměřené cíli a nejsou libovolné 
a diskriminační. Proto je vhodné 
požadovat, aby tyto obecné podmínky a 
náležitosti byly používány objektivně, 
transparentně a bez diskriminace, aby byly 
známy předem, aby se zakládaly v první 
řadě na zdravotních hlediscích, aby 
nepředstavovaly pro pacienty, kteří 
vyhledávají zdravotní péči v jiném 
členském státě, ve srovnání s pacienty 
léčenými v členském státě, v němž jsou 
pojištěni, žádnou zátěž navíc a aby 
rozhodnutí byla činěna co nejrychleji. Tím 
nejsou dotčeny pravomoci členských států 
stanovit kritéria nebo podmínky 
předchozího povolení v případě pacientů, 
kteří vyhledávají zdravotní péči v členském 
státě, v němž jsou pojištěni.

(28) Členské státy mohou zachovat obecné 
podmínky, kritéria způsobilosti a právní 
a administrativní náležitosti týkající se 
využívání zdravotní péče a náhrady 
nákladů na zdravotní péči, například 
požadavek konzultovat praktického lékaře 
před konzultací odborného lékaře nebo 
před využitím nemocniční péče, které se 
budou vztahovat i na pacienty, kteří 
vyhledávají zdravotní péči v jiném 
členském státě, pokud tyto podmínky jsou 
nezbytné, přiměřené cíli a nejsou libovolné 
a diskriminační. Proto je vhodné 
požadovat, aby tyto obecné podmínky a 
náležitosti byly používány objektivně, 
transparentně a bez diskriminace, aby byly 
známy předem, aby se zakládaly v první 
řadě na zdravotních hlediscích, aby 
nepředstavovaly pro pacienty, kteří 
vyhledávají zdravotní péči v jiném 
členském státě, ve srovnání s pacienty 
léčenými v členském státě, v němž jsou 
pojištěni, žádnou zátěž navíc a aby 
rozhodnutí byla činěna co nejrychleji. Tím 
nejsou dotčeny pravomoci členských států 
stanovit kritéria nebo podmínky pro 
výjimky z předchozího povolení v případě 
pacientů, kteří vyhledávají zdravotní péči 
v členském státě, v němž jsou pojištěni.

Or. nl

Odůvodnění

Důsledek změn v čl. 8 odst. 3.
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Pozměňovací návrh 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Veškerá zdravotní péče, která není na 
základě ustanovení této směrnice a na 
základě právních předpisů členského 
státu, v němž je pacient pojištěn,
považována za nemocniční péči, by měla 
být považována za mimonemocniční péči. 
S ohledem na judikaturu Soudního dvora o 
volném pohybu služeb není vhodné 
stanovit požadavek předchozího povolení 
pro náhradu nákladů na mimonemocniční 
péči poskytnutou v jiném členském státě, 
které má uhradit zákonný systém 
sociálního zabezpečení členského státu, v 
němž je pacient pojištěn. Pokud však 
pacient získává mimonemocniční péči 
v jiném členském státě, musí tuto 
skutečnost oznámit orgánům sociálního 
zabezpečení členského státu, v němž je 
pojištěn, a toto oznámení musí doložit 
prohlášením, že před svým odjezdem do 
členského státu, v němž budou tyto služby 
poskytnuty, obdržel veškeré nezbytné 
informace. Tímto ustanovením není 
dotčena zásada automatického povolení 
mimonemocniční péče.

Or. fr

Odůvodnění

Kromě mechanismu předběžného povolení, který může členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
uplatnit v oblasti nemocniční a specializované péče, by mělo být umožněno také zavedení 
mechanismu předběžného oznámení. Během tohoto postupu, jehož jediným účelem je 
přesvědčit se o tom, že pacient získal před svým odjezdem veškeré nezbytné informace, 
nemůže členský stát, v němž je pacient pojištěn, zamítnout převzetí nákladů.
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Pozměňovací návrh 139
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Neexistuje žádná definice toho, co 
tvoří nemocniční péči, platná ve všech 
různých zdravotnických systémech 
Společenství, a různé výklady by proto 
mohly představovat překážku svobodě 
pacientů využívat zdravotní péči. Za 
účelem odstranění uvedené překážky je 
nezbytné stanovit definici Společenství pro 
nemocniční péči. Nemocniční péčí se 
obecně rozumí péče vyžadující ubytování 
pacienta přes noc. Možná by však bylo 
vhodné zahrnout do režimu nemocniční 
péče i některé jiné druhy zdravotní péče, 
pokud uvedená zdravotní péče vyžaduje 
využití vysoce specializované a nákladné 
lékařské infrastruktury nebo 
zdravotnického vybavení (např. 
technologicky vyspělých scannerů pro 
diagnostiku), nebo zahrnuje léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci (např. léčba 
závažných infekčních chorob). Komise 
postupem projednávání ve výborech 
konkrétně určí a bude pravidelně 
aktualizovat seznam takových typů léčby.

(30) Definice nemocniční péče musí zůstat 
v pravomoci členských států. Tím bude 
zajištěno, že v kvalifikované hospodářské 
soutěži bude do systému začleněn odborný 
další rozvoj (to znamená, že zůstává 
možné přebírání stále komplexnějších 
úkolů vyspělými technologiemi, např. 
operací v ambulantních oblastech). 
Konkrétní vymezení nemocniční a 
ambulantní péče bude probíhat podle 
praxe v oblasti ošetření pacientů 
v příslušné zemi, kde je péče poskytována, 
v typických případech. Vyskytnou-li se 
významné odchylky v přeshraničních 
typech pacientů, má Komise 
prostřednictvím subjektu, který bude nově 
zřízen, právo na přímý zásah a nápravu.

Or. de

Pozměňovací návrh 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neexistuje žádná definice toho, co tvoří 
nemocniční péči, platná ve všech různých 

Neexistuje žádná obecná definice toho, co 
tvoří nemocniční péči, platná ve všech 



PE418.320v01-00 20/70 AM\763902CS.doc

CS

zdravotnických systémech Společenství, a 
různé výklady by proto mohly představovat 
překážku svobodě pacientů využívat 
zdravotní péči. Za účelem odstranění 
uvedené překážky je nezbytné stanovit 
definici Společenství pro nemocniční péči. 
Nemocniční péčí se obecně rozumí péče 
vyžadující ubytování pacienta přes noc. 
Možná by však bylo vhodné zahrnout do 
režimu nemocniční péče i některé jiné 
druhy zdravotní péče, pokud uvedená 
zdravotní péče vyžaduje využití vysoce 
specializované a nákladné lékařské 
infrastruktury nebo zdravotnického 
vybavení (např. technologicky vyspělých 
scannerů pro diagnostiku), nebo zahrnuje 
léčbu, která představuje obzvlášť vysoké 
riziko pro pacienta nebo populaci (např. 
léčba závažných infekčních chorob). 
Komise postupem projednávání ve 
výborech konkrétně určí a bude 
pravidelně aktualizovat seznam takových 
typů léčby.

různých zdravotnických systémech 
Společenství, a různé výklady by proto 
mohly představovat překážku svobodě 
pacientů využívat zdravotní péči. Za 
účelem odstranění uvedené překážky je 
nezbytné stanovit obecnou definici pro 
nemocniční péči a pro specializovanou 
péči. Nemocniční péčí se obecně rozumí 
péče vyžadující ubytování pacienta přes 
noc. Je vhodné zahrnout do režimu 
nemocniční péče i některé jiné druhy 
zdravotní péče, pokud uvedená zdravotní 
péče vyžaduje využití vysoce 
specializované a nákladné lékařské 
infrastruktury nebo zdravotnického 
vybavení (např. technologicky vyspělých 
scannerů pro diagnostiku), nebo zahrnuje 
léčbu, která představuje obzvlášť vysoké 
riziko pro pacienta nebo populaci (např. 
léčba závažných infekčních chorob). Každý 
z členských států, v němž jsou pacienti 
pojištěni, vypracuje seznam léčebných 
zákroků tohoto druhu, které jsou hrazeny 
z jeho systému sociálního zabezpečení. 
Tento seznam by měl být veřejně 
přístupný a neměl by představovat 
nepřiměřenou překážku.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v původním návrhu byly uznány rozdíly mezi členskými státy, pokud jde 
o převzetí nákladů na zdravotní péči ze strany jednotlivých systémů sociálního zabezpečení, se 
zdá, že není vhodné, aby byl seznam typů nemocniční péče stanoven postupem projednávání 
ve výborech. S ohledem na zásadu subsidiarity je to výhradně pravomocí členských států. 
Musí však být definována společná kritéria.
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Pozměňovací návrh 141
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Neexistuje žádná definice toho, co 
tvoří nemocniční péči, platná ve všech 
různých zdravotnických systémech 
Společenství, a různé výklady by proto 
mohly představovat překážku svobodě 
pacientů využívat zdravotní péči. Za 
účelem odstranění uvedené překážky je 
nezbytné stanovit definici Společenství pro 
nemocniční péči. Nemocniční péčí se 
obecně rozumí péče vyžadující ubytování 
pacienta přes noc. Možná by však bylo 
vhodné zahrnout do režimu nemocniční 
péče i některé jiné druhy zdravotní péče, 
pokud uvedená zdravotní péče vyžaduje 
využití vysoce specializované a nákladné 
lékařské infrastruktury nebo 
zdravotnického vybavení (např. 
technologicky vyspělých scannerů pro 
diagnostiku), nebo zahrnuje léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci (např. léčba 
závažných infekčních chorob). Komise 
postupem projednávání ve výborech 
konkrétně určí a bude pravidelně 
aktualizovat seznam takových typů léčby.

(30) Neexistuje žádná definice toho, co 
tvoří nemocniční péči, platná ve všech 
různých zdravotnických systémech 
Společenství. Vypracování této definice 
spadá do pravomoci členských států.
Nemocniční péčí se obecně rozumí péče 
vyžadující ubytování pacienta přes noc. 
Možná by však bylo vhodné zahrnout do 
režimu nemocniční péče i některé jiné 
druhy zdravotní péče, pokud uvedená 
zdravotní péče vyžaduje využití vysoce 
specializované a nákladné lékařské 
infrastruktury nebo zdravotnického 
vybavení (např. technologicky vyspělých 
scannerů pro diagnostiku), nebo zahrnuje 
léčbu, která představuje obzvlášť vysoké 
riziko pro pacienta nebo populaci (např. 
léčba závažných infekčních chorob). 
Definice může zahrnovat takovou 
zdravotní péči, která podle koncepcí 
zdravotní péče příslušného členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, 
předpokládá z jiných důvodů plánovanou 
infrastrukturu.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je přizpůsobením pozměňovacímu návrhu stejné autorky k čl. 8 odst. 1. 
Navržená definice nemocniční a specializované zdravotní péče je příliš úzká. V Německu by 
do ní částečně nebyla zahrnuta nemocniční nebo ambulantní nemocniční zdravotní péče, ani 
zdravotní péče o duševně nemocné pacienty na denních klinikách. Vytvořením definice 
nemocniční zdravotní péče, kterou je zapotřebí plánovat, jsou pověřeny výhradně členské 
státy.



PE418.320v01-00 22/70 AM\763902CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 142
Linda McAvan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Neexistuje žádná definice toho, co 
tvoří nemocniční péči, platná ve všech 
různých zdravotnických systémech 
Společenství, a různé výklady by proto 
mohly představovat překážku svobodě 
pacientů využívat zdravotní péči. Za 
účelem odstranění uvedené překážky je 
nezbytné stanovit definici Společenství pro 
nemocniční péči. Nemocniční péčí se 
obecně rozumí péče vyžadující ubytování 
pacienta přes noc. Možná by však bylo 
vhodné zahrnout do režimu nemocniční 
péče i některé jiné druhy zdravotní péče, 
pokud uvedená zdravotní péče vyžaduje 
využití vysoce specializované a nákladné 
lékařské infrastruktury nebo 
zdravotnického vybavení (např. 
technologicky vyspělých scannerů pro 
diagnostiku), nebo zahrnuje léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci (např. léčba 
závažných infekčních chorob). Komise 
postupem projednávání ve výborech 
konkrétně určí a bude pravidelně 
aktualizovat seznam takových typů léčby.

(30) Neexistuje žádná definice toho, co 
tvoří nemocniční péči, platná ve všech 
různých zdravotnických systémech 
Společenství, a různé výklady by proto 
mohly představovat překážku svobodě 
pacientů využívat zdravotní péči. Za 
účelem odstranění uvedené překážky je 
nezbytné stanovit definici Společenství pro 
nemocniční péči. Nemocniční péčí se 
obecně rozumí péče vyžadující ubytování 
pacienta přes noc. Možná by však bylo 
vhodné zahrnout do režimu nemocniční 
péče i některé jiné druhy zdravotní péče, 
pokud uvedená zdravotní péče vyžaduje 
využití vysoce specializované a nákladné 
lékařské infrastruktury nebo 
zdravotnického vybavení (např. 
technologicky vyspělých scannerů pro 
diagnostiku), nebo zahrnuje léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci (např. léčba 
závažných infekčních chorob).

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká jiného pozměňovacího návrhu, který k čl. 8 odst. 1 
předkládá stejný autor. Rozdíly v oblasti nároků a klinické praxe mezi členskými státy 
znamenají, že v praxi by jednotný evropský seznam typů léčby, u nichž by se vyžadovalo 
předchozí schválení, pouze mohl způsobit zmatení pacientů.
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Pozměňovací návrh 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Neexistuje žádná definice toho, co 
tvoří nemocniční péči, platná ve všech 
různých zdravotnických systémech 
Společenství, a různé výklady by proto 
mohly představovat překážku svobodě 
pacientů využívat zdravotní péči. Za 
účelem odstranění uvedené překážky je 
nezbytné stanovit definici Společenství pro 
nemocniční péči. Nemocniční péčí se 
obecně rozumí péče vyžadující ubytování 
pacienta přes noc. Možná by však bylo 
vhodné zahrnout do režimu nemocniční 
péče i některé jiné druhy zdravotní péče, 
pokud uvedená zdravotní péče vyžaduje 
využití vysoce specializované a nákladné 
lékařské infrastruktury nebo 
zdravotnického vybavení (např. 
technologicky vyspělých scannerů pro 
diagnostiku), nebo zahrnuje léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci (např. léčba 
závažných infekčních chorob). Komise 
postupem projednávání ve výborech 
konkrétně určí a bude pravidelně 
aktualizovat seznam takových typů léčby.

(30) Neexistuje žádná definice toho, co 
tvoří nemocniční péči, platná ve všech 
různých zdravotnických systémech 
Společenství, a různé výklady by proto 
mohly představovat překážku svobodě 
pacientů využívat zdravotní péči. Za 
účelem odstranění uvedené překážky je 
nezbytné stanovit definici Společenství pro 
nemocniční péči. Nemocniční péčí se 
obecně rozumí péče vyžadující ubytování 
pacienta přes noc. Možná by však bylo 
vhodné zahrnout do režimu nemocniční 
péče i některé jiné druhy zdravotní péče, 
pokud uvedená zdravotní péče vyžaduje 
využití vysoce specializované a nákladné 
lékařské infrastruktury nebo 
zdravotnického vybavení (např. 
technologicky vyspělých scannerů pro 
diagnostiku), nebo zahrnuje léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci (např. léčba 
závažných infekčních chorob).

Or. en

Odůvodnění

Podle zásady subsidiarity by to měly být samy členské státy, kdo ve vztahu k této směrnici 
rozhodne o definici nemocniční péče.
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Pozměňovací návrh 144
Karin Jöns

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Neexistuje žádná definice toho, co 
tvoří nemocniční péči, platná ve všech 
různých zdravotnických systémech 
Společenství, a různé výklady by proto 
mohly představovat překážku svobodě 
pacientů využívat zdravotní péči. Za 
účelem odstranění uvedené překážky je 
nezbytné stanovit definici Společenství pro 
nemocniční péči. Nemocniční péčí se 
obecně rozumí péče vyžadující ubytování 
pacienta přes noc. Možná by však bylo 
vhodné zahrnout do režimu nemocniční 
péče i některé jiné druhy zdravotní péče, 
pokud uvedená zdravotní péče vyžaduje 
využití vysoce specializované a nákladné 
lékařské infrastruktury nebo 
zdravotnického vybavení (např. 
technologicky vyspělých scannerů pro 
diagnostiku), nebo zahrnuje léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci (např. léčba 
závažných infekčních chorob). Komise 
postupem projednávání ve výborech 
konkrétně určí a bude pravidelně 
aktualizovat seznam takových typů léčby.

(30) Neexistuje žádná definice toho, co 
tvoří nemocniční péči, platná ve všech 
různých zdravotnických systémech 
Společenství, a různé výklady by proto 
mohly představovat překážku svobodě 
pacientů využívat zdravotní péči. Za 
účelem odstranění uvedené překážky je 
nezbytné stanovit definici Společenství pro 
nemocniční péči. Nemocniční péčí se 
obecně rozumí péče vyžadující ubytování 
pacienta přes noc. Možná by však bylo 
vhodné zahrnout do režimu nemocniční 
péče i některé jiné druhy zdravotní péče, 
pokud uvedená zdravotní péče vyžaduje 
využití vysoce specializované a nákladné 
lékařské infrastruktury nebo 
zdravotnického vybavení (např. 
technologicky vyspělých scannerů pro 
diagnostiku), nebo zahrnuje léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci (např. léčba 
závažných infekčních chorob). Členské 
státy ve vnitrostátním seznamu samy 
stanoví odpovídající léčbu; tento seznam 
bude pravidelně aktualizován.

Or. de

Odůvodnění

Seznam léčby, která je klasifikována jako nemocniční léčba pacienta, platný jednotně v celé 
EU nevyhovuje příslušným vnitrostátním zdravotnickým systémům a jejich rozdílnému 
rozsahu výkonů. Navíc odporuje zásadě subsidiarity.



AM\763902CS.doc 25/70 PE418.320v01-00

CS

Pozměňovací návrh 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Známé skutečnosti ukazují, že použití 
zásad volného pohybu na využívání 
zdravotní péče v jiném členském státě 
v rámci krytí zaručeného zákonným 
systémem zdravotního pojištění členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, nenaruší 
zdravotnické systémy členských států ani 
finanční udržitelnost jejich systémů 
sociálního zabezpečení. Soudní dvůr však 
uznal, že nelze vyloučit, že možné riziko 
vážného narušení finanční rovnováhy 
systémů sociálního zabezpečení nebo cíl 
zachovat vyvážené lékařské a nemocniční 
služby přístupné pro všechny mohou 
představovat naléhavé důvody 
převažujícího obecného zájmu 
ospravedlňující potřebu překážky zásadě 
volného pohybu služeb. Soudní dvůr také 
rozhodl, že počet nemocnic, jejich 
zeměpisné rozložení, způsob jejich 
organizace, vybavení a dokonce povaha 
zdravotnických služeb, které jsou schopny 
poskytovat, to vše jsou otázky, pro které 
musí být možné plánování. Tato směrnice 
by měla stanovit systém předchozího 
povolení pro převzetí nákladů na 
zdravotní péči využitou v jiném členském 
státě, pokud jsou splněny tyto podmínky: 
pokud by byla léčba poskytnuta na jeho 
území, byla by uhrazena v rámci jeho 
systému sociálního zabezpečení, a odliv 
pacientů v důsledku provádění této 
směrnice vážně narušuje nebo by mohl 
narušit finanční rovnováhu systému 
sociálního zabezpečení a/nebo tento odliv 
pacientů vážně narušuje nebo by mohl 
narušit plánování a racionalizaci 
v nemocničním odvětví prováděné za 
účelem zamezení nadbytečné kapacitě 
nemocnic, nerovnováze v poskytování 

vypouští se
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nemocniční péče a logistickým 
a finančním ztrátám, zachování 
vyvážených lékařských a nemocničních 
služeb přístupných pro všechny nebo 
zajištění kapacity pro léčbu nebo 
způsobilosti lékařských odborníků na 
území daného členského státu. Jelikož 
přesné posouzení dopadu očekávaného 
odlivu pacientů vyžaduje komplexní 
odhady a výpočty, směrnice umožňuje 
zavést systém předchozího povolení, 
pokud existují dostatečné důvody 
k předpokladu, že systém sociálního 
zabezpečení by mohl být narušen. To by se 
mělo vztahovat i na případy již 
existujících systémů předchozího 
povolení, které jsou v souladu 
s podmínkami stanovenými v článku 8.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba zohlednit různorodost evropských zdravotnických systémů a způsobů financování.

Pozměňovací návrh 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Známé skutečnosti ukazují, že použití 
zásad volného pohybu na využívání 
zdravotní péče v jiném členském státě 
v rámci krytí zaručeného zákonným 
systémem zdravotního pojištění členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, nenaruší 
zdravotnické systémy členských států ani 
finanční udržitelnost jejich systémů 
sociálního zabezpečení. Soudní dvůr však 
uznal, že nelze vyloučit, že možné riziko 
vážného narušení finanční rovnováhy 
systémů sociálního zabezpečení nebo cíl 

vypouští se
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zachovat vyvážené lékařské a nemocniční 
služby přístupné pro všechny mohou 
představovat naléhavé důvody 
převažujícího obecného zájmu 
ospravedlňující potřebu překážky zásadě 
volného pohybu služeb. Soudní dvůr také 
rozhodl, že počet nemocnic, jejich 
zeměpisné rozložení, způsob jejich 
organizace, vybavení a dokonce povaha 
zdravotnických služeb, které jsou schopny 
poskytovat, to vše jsou otázky, pro které 
musí být možné plánování. Tato směrnice 
by měla stanovit systém předchozího 
povolení pro převzetí nákladů na 
zdravotní péči využitou v jiném členském 
státě, pokud jsou splněny tyto podmínky: 
pokud by byla léčba poskytnuta na jeho 
území, byla by uhrazena v rámci jeho 
systému sociálního zabezpečení, a odliv 
pacientů v důsledku provádění této 
směrnice vážně narušuje nebo by mohl 
narušit finanční rovnováhu systému 
sociálního zabezpečení a/nebo tento odliv 
pacientů vážně narušuje nebo by mohl 
narušit plánování a racionalizaci 
v nemocničním odvětví prováděné za
účelem zamezení nadbytečné kapacitě 
nemocnic, nerovnováze v poskytování 
nemocniční péče a logistickým 
a finančním ztrátám, zachování 
vyvážených lékařských a nemocničních 
služeb přístupných pro všechny nebo 
zajištění kapacity pro léčbu nebo 
způsobilosti lékařských odborníků na 
území daného členského státu. Jelikož 
přesné posouzení dopadu očekávaného 
odlivu pacientů vyžaduje komplexní 
odhady a výpočty, směrnice umožňuje 
zavést systém předchozího povolení, 
pokud existují dostatečné důvody 
k předpokladu, že systém sociálního 
zabezpečení by mohl být narušen. To by se 
mělo vztahovat i na případy již 
existujících systémů předchozího 
povolení, které jsou v souladu 
s podmínkami stanovenými v článku 8.

Or. es
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Justification

La propuesta puede afectar a las condiciones en que se presta la asistencia sanitaria de la 
mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado miembro para recibir 
asistencia sanitaria, ya que puede interferir con la organización y planificación de la 
asistencia sanitaria del Estado miembro receptor del paciente que se desplaza. De ahí la 
necesidad de la existencia, no sólo de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado miembro emisor, sino también de la posibilidad de que el Estado miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros Estados miembros.

Pozměňovací návrh 147
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Známé skutečnosti ukazují, že použití 
zásad volného pohybu na využívání 
zdravotní péče v jiném členském státě 
v rámci krytí zaručeného zákonným 
systémem zdravotního pojištění členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, nenaruší 
zdravotnické systémy členských států ani 
finanční udržitelnost jejich systémů 
sociálního zabezpečení. Soudní dvůr však 
uznal, že nelze vyloučit, že možné riziko 
vážného narušení finanční rovnováhy 
systémů sociálního zabezpečení nebo cíl 
zachovat vyvážené lékařské a nemocniční 
služby přístupné pro všechny mohou 
představovat naléhavé důvody 
převažujícího obecného zájmu 
ospravedlňující potřebu překážky zásadě 
volného pohybu služeb. Soudní dvůr také 
rozhodl, že počet nemocnic, jejich 
zeměpisné rozložení, způsob jejich 
organizace, vybavení a dokonce povaha 
zdravotnických služeb, které jsou schopny 
poskytovat, to vše jsou otázky, pro které 
musí být možné plánování. Tato směrnice 
by měla stanovit systém předchozího 
povolení pro převzetí nákladů na 
zdravotní péči využitou v jiném členském 
státě, pokud jsou splněny tyto podmínky: 

(31) Známé skutečnosti ukazují, že použití 
zásad volného pohybu na využívání 
zdravotní péče v jiném členském státě 
v rámci krytí zaručeného zákonným 
systémem zdravotního pojištění členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, nenaruší 
zdravotnické systémy členských států ani 
finanční udržitelnost jejich systémů 
sociálního zabezpečení. Členské státy 
mohou stanovit systém předchozího 
povolení nemocniční a specializované 
zdravotní péče a mohou určit, v jakých 
oblastech péče považují plánování potřeby 
za žádoucí. 
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pokud by byla léčba poskytnuta na jeho 
území, byla by uhrazena v rámci jeho 
systému sociálního zabezpečení, a odliv 
pacientů v důsledku provádění této 
směrnice vážně narušuje nebo by mohl 
narušit finanční rovnováhu systému 
sociálního zabezpečení a/nebo tento odliv 
pacientů vážně narušuje nebo by mohl 
narušit plánování a racionalizaci 
v nemocničním odvětví prováděné za 
účelem zamezení nadbytečné kapacitě 
nemocnic, nerovnováze v poskytování 
nemocniční péče a logistickým a 
finančním ztrátám, zachování vyvážených 
lékařských a nemocničních služeb 
přístupných pro všechny nebo zajištění 
kapacity pro léčbu nebo způsobilosti 
lékařských odborníků na území daného 
členského státu. Jelikož přesné posouzení 
dopadu očekávaného odlivu pacientů 
vyžaduje komplexní odhady a výpočty, 
směrnice umožňuje zavést systém 
předchozího povolení, pokud existují 
dostatečné důvody k předpokladu, že 
systém sociálního zabezpečení by mohl být 
narušen. To by se mělo vztahovat i na 
případy již existujících systémů 
předchozího povolení, které jsou 
v souladu s podmínkami stanovenými 
v článku 8.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je přizpůsobením pozměňovacímu návrhu stejné autorky k čl. 8 odst. 3. 
Členské státy musí mít i nadále právo vypracovat systém předchozího povolení.
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Pozměňovací návrh 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Známé skutečnosti ukazují, že použití 
zásad volného pohybu na využívání 
zdravotní péče v jiném členském státě 
v rámci krytí zaručeného zákonným 
systémem zdravotního pojištění členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, nenaruší 
zdravotnické systémy členských států ani 
finanční udržitelnost jejich systémů 
sociálního zabezpečení. Soudní dvůr však
uznal, že nelze vyloučit, že možné riziko 
vážného narušení finanční rovnováhy 
systémů sociálního zabezpečení nebo cíl 
zachovat vyvážené lékařské a nemocniční 
služby přístupné pro všechny mohou 
představovat naléhavé důvody 
převažujícího obecného zájmu 
ospravedlňující potřebu překážky zásadě 
volného pohybu služeb. Soudní dvůr také 
rozhodl, že počet nemocnic, jejich 
zeměpisné rozložení, způsob jejich 
organizace, vybavení a dokonce povaha 
zdravotnických služeb, které jsou schopny 
poskytovat, to vše jsou otázky, pro které 
musí být možné plánování. Tato směrnice 
by měla stanovit systém předchozího 
povolení pro převzetí nákladů na zdravotní 
péči využitou v jiném členském státě, 
pokud jsou splněny tyto podmínky: pokud 
by byla léčba poskytnuta na jeho území, 
byla by uhrazena v rámci jeho systému 
sociálního zabezpečení, a odliv pacientů 
v důsledku provádění této směrnice vážně 
narušuje nebo by mohl narušit finanční 
rovnováhu systému sociálního 
zabezpečení a/nebo tento odliv pacientů 
vážně narušuje nebo by mohl narušit 
plánování a racionalizaci v nemocničním 
odvětví prováděné za účelem zamezení 
nadbytečné kapacitě nemocnic, 
nerovnováze v poskytování nemocniční 

(31) Soudní dvůr uznal, že existuje riziko 
vážného narušení finanční rovnováhy 
systémů sociálního zabezpečení nebo cíl 
zachovat vyvážené lékařské a nemocniční 
služby přístupné pro všechny mohou 
představovat naléhavé důvody 
převažujícího obecného zájmu 
ospravedlňující potřebu překážky zásadě 
volného pohybu služeb. Soudní dvůr také 
rozhodl, že počet nemocnic, jejich 
zeměpisné rozložení, způsob jejich 
organizace, vybavení a dokonce povaha 
zdravotnických služeb, které jsou schopny 
poskytovat, to vše jsou otázky, pro které 
musí být možné plánování. Tato směrnice 
by měla stanovit systém předchozího 
povolení pro převzetí nákladů na zdravotní 
péči využitou v jiném členském státě.
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péče a logistickým a finančním ztrátám, 
zachování vyvážených lékařských a 
nemocničních služeb přístupných pro 
všechny nebo zajištění kapacity pro léčbu 
nebo způsobilosti lékařských odborníků 
na území daného členského státu. Jelikož 
přesné posouzení dopadu očekávaného 
odlivu pacientů vyžaduje komplexní 
odhady a výpočty, směrnice umožňuje 
zavést systém předchozího povolení, 
pokud existují dostatečné důvody 
k předpokladu, že systém sociálního 
zabezpečení by mohl být narušen. To by se 
mělo vztahovat i na případy již 
existujících systémů předchozího 
povolení, které jsou v souladu 
s podmínkami stanovenými v článku 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Známé skutečnosti ukazují, že použití 
zásad volného pohybu na využívání 
zdravotní péče v jiném členském státě 
v rámci krytí zaručeného zákonným 
systémem zdravotního pojištění členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, nenaruší 
zdravotnické systémy členských států ani 
finanční udržitelnost jejich systémů 
sociálního zabezpečení. Soudní dvůr však
uznal, že nelze vyloučit, že možné riziko 
vážného narušení finanční rovnováhy 
systémů sociálního zabezpečení nebo cíl 
zachovat vyvážené lékařské a nemocniční 
služby přístupné pro všechny mohou 
představovat naléhavé důvody 
převažujícího obecného zájmu 
ospravedlňující potřebu překážky zásadě 
volného pohybu služeb. Soudní dvůr také 

Soudní dvůr uznal, že nelze vyloučit, že 
možné riziko vážného narušení finanční 
rovnováhy systémů sociálního zabezpečení 
nebo cíl zachovat vyvážené lékařské a 
nemocniční služby přístupné pro všechny 
mohou představovat naléhavé důvody 
převažujícího obecného zájmu 
ospravedlňující potřebu překážky zásadě 
volného pohybu osob. Soudní dvůr také 
rozhodl, že počet nemocnic, jejich 
zeměpisné rozložení, způsob jejich 
organizace, vybavení a dokonce povaha 
zdravotnických služeb, které jsou schopny 
poskytovat, to vše jsou otázky, pro které 
musí být možné plánování. Tato směrnice 
by měla stanovit systém předchozího 
povolení pro převzetí nákladů na zdravotní 
péči využitou v jiném členském státě.
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rozhodl, že počet nemocnic, jejich 
zeměpisné rozložení, způsob jejich 
organizace, vybavení a dokonce povaha 
zdravotnických služeb, které jsou schopny 
poskytovat, to vše jsou otázky, pro které 
musí být možné plánování. Tato směrnice 
by měla stanovit systém předchozího 
povolení pro převzetí nákladů na zdravotní 
péči využitou v jiném členském státě, 
pokud jsou splněny tyto podmínky: pokud 
by byla léčba poskytnuta na jeho území, 
byla by uhrazena v rámci jeho systému 
sociálního zabezpečení, a odliv pacientů 
v důsledku provádění této směrnice vážně 
narušuje nebo by mohl narušit finanční 
rovnováhu systému sociálního 
zabezpečení a/nebo tento odliv pacientů 
vážně narušuje nebo by mohl narušit 
plánování a racionalizaci v nemocničním 
odvětví prováděné za účelem zamezení 
nadbytečné kapacitě nemocnic, 
nerovnováze v poskytování nemocniční 
péče a logistickým a finančním ztrátám, 
zachování vyvážených lékařských a 
nemocničních služeb přístupných pro 
všechny nebo zajištění kapacity pro léčbu 
nebo způsobilosti lékařských odborníků 
na území daného členského státu. Jelikož 
přesné posouzení dopadu očekávaného 
odlivu pacientů vyžaduje komplexní 
odhady a výpočty, směrnice umožňuje 
zavést systém předchozího povolení, 
pokud existují dostatečné důvody 
k předpokladu, že systém sociálního 
zabezpečení by mohl být narušen. To by se 
mělo vztahovat i na případy již 
existujících systémů předchozího 
povolení, které jsou v souladu 
s podmínkami stanovenými v článku 8.

Or. en

Odůvodnění

Není známa žádná skutečnost, která by dokazovala, že by uplatňování zásad volného pohybu 
neohrozilo finanční udržitelnost zdravotnických systémů. Poslední odstavce kladou na členské 
státy velké důkazní břemeno týkající se finanční udržitelnosti jejich zdravotnických systémů 
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před tím, než by mohly stanovit režimy předchozího povolení. Členské státy by měly mít 
možnost stanovit režimy předchozího povolení pro služby nemocniční péče, pokud to bude 
nezbytně nutné pro splnění jejich veřejných povinností týkajících se organizace a poskytování 
zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 150
Linda McAvan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Známé skutečnosti ukazují, že použití 
zásad volného pohybu na využívání 
zdravotní péče v jiném členském státě 
v rámci krytí zaručeného zákonným 
systémem zdravotního pojištění členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, nenaruší 
zdravotnické systémy členských států ani 
finanční udržitelnost jejich systémů 
sociálního zabezpečení. Soudní dvůr však 
uznal, že nelze vyloučit, že možné riziko 
vážného narušení finanční rovnováhy 
systémů sociálního zabezpečení nebo cíl 
zachovat vyvážené lékařské a nemocniční 
služby přístupné pro všechny mohou 
představovat naléhavé důvody 
převažujícího obecného zájmu 
ospravedlňující potřebu překážky zásadě 
volného pohybu služeb. Soudní dvůr také 
rozhodl, že počet nemocnic, jejich 
zeměpisné rozložení, způsob jejich 
organizace, vybavení a dokonce povaha 
zdravotnických služeb, které jsou schopny 
poskytovat, to vše jsou otázky, pro které 
musí být možné plánování. Tato směrnice 
by měla stanovit systém předchozího 
povolení pro převzetí nákladů na zdravotní 
péči využitou v jiném členském státě, 
pokud jsou splněny tyto podmínky: pokud 
by byla léčba poskytnuta na jeho území, 
byla by uhrazena v rámci jeho systému 
sociálního zabezpečení, a odliv pacientů 
v důsledku provádění této směrnice vážně 
narušuje nebo by mohl narušit finanční 

(31) Známé skutečnosti ukazují, že použití 
zásad volného pohybu na využívání 
zdravotní péče v jiném členském státě 
v rámci krytí zaručeného zákonným 
systémem zdravotního pojištění členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, nenaruší 
zdravotnické systémy členských států ani 
finanční udržitelnost jejich systémů 
sociálního zabezpečení. Soudní dvůr však 
uznal, že nelze vyloučit, že možné riziko 
vážného narušení finanční rovnováhy 
systémů sociálního zabezpečení nebo cíl 
zachovat vyvážené lékařské a nemocniční 
služby přístupné pro všechny mohou 
představovat naléhavé důvody 
převažujícího obecného zájmu 
ospravedlňující potřebu překážky zásadě 
volného pohybu služeb. Soudní dvůr také 
rozhodl, že počet nemocnic, jejich 
zeměpisné rozložení, způsob jejich 
organizace, vybavení a dokonce povaha 
zdravotnických služeb, které jsou schopny 
poskytovat, to vše jsou otázky, pro které 
musí být možné plánování. Tato směrnice 
by měla stanovit systém předchozího 
povolení pro převzetí nákladů na zdravotní 
péči využitou v jiném členském státě.
Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
transparentním způsobem předem určí 
kritéria pro odepření předchozího 
povolení, která se budou týkat naléhavých 
důvodů obecného zájmu.
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rovnováhu systému sociálního 
zabezpečení a/nebo tento odliv pacientů 
vážně narušuje nebo by mohl narušit 
plánování a racionalizaci v nemocničním 
odvětví prováděné za účelem zamezení 
nadbytečné kapacitě nemocnic, 
nerovnováze v poskytování nemocniční 
péče a logistickým a finančním ztrátám, 
zachování vyvážených lékařských a 
nemocničních služeb přístupných pro 
všechny nebo zajištění kapacity pro léčbu 
nebo způsobilosti lékařských odborníků 
na území daného členského státu. Jelikož 
přesné posouzení dopadu očekávaného 
odlivu pacientů vyžaduje komplexní 
odhady a výpočty, směrnice umožňuje 
zavést systém předchozího povolení, 
pokud existují dostatečné důvody 
k předpokladu, že systém sociálního 
zabezpečení by mohl být narušen. To by se 
mělo vztahovat i na případy již 
existujících systémů předchozího 
povolení, které jsou v souladu 
s podmínkami stanovenými v článku 8.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká jiného pozměňovacího návrhu, který k čl. 8 odst. 3 
předkládá stejný autor. Je třeba objasnit, kdy se bude předchozí povolení uplatňovat u žádostí 
o léčbu v jiném členském státě a důvody odmítnutí předchozího povolení. Pouze by to mohlo 
způsobit zmatení pacientů.

Pozměňovací návrh 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Známé skutečnosti ukazují, že použití 
zásad volného pohybu na využívání 
zdravotní péče v jiném členském státě 

Soudní dvůr uznal, že nelze vyloučit, že 
možné riziko vážného narušení finanční 
rovnováhy systémů sociálního zabezpečení 
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v rámci krytí zaručeného zákonným 
systémem zdravotního pojištění členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, nenaruší 
zdravotnické systémy členských států ani 
finanční udržitelnost jejich systémů 
sociálního zabezpečení. Soudní dvůr však 
uznal, že nelze vyloučit, že možné riziko 
vážného narušení finanční rovnováhy 
systémů sociálního zabezpečení nebo cíl 
zachovat vyvážené lékařské a nemocniční 
služby přístupné pro všechny mohou 
představovat naléhavé důvody 
převažujícího obecného zájmu 
ospravedlňující potřebu překážky zásadě 
volného pohybu služeb. Soudní dvůr také 
rozhodl, že počet nemocnic, jejich 
zeměpisné rozložení, způsob jejich 
organizace, vybavení a dokonce povaha 
zdravotnických služeb, které jsou schopny 
poskytovat, to vše jsou otázky, pro které 
musí být možné plánování. Tato směrnice 
by měla stanovit systém předchozího 
povolení pro převzetí nákladů na zdravotní 
péči využitou v jiném členském státě, 
pokud jsou splněny tyto podmínky: pokud 
by byla léčba poskytnuta na jeho území, 
byla by uhrazena v rámci jeho systému 
sociálního zabezpečení, a odliv pacientů 
v důsledku provádění této směrnice vážně 
narušuje nebo by mohl narušit finanční 
rovnováhu systému sociálního 
zabezpečení a/nebo tento odliv pacientů 
vážně narušuje nebo by mohl narušit 
plánování a racionalizaci v nemocničním 
odvětví prováděné za účelem zamezení 
nadbytečné kapacitě nemocnic, 
nerovnováze v poskytování nemocniční 
péče a logistickým a finančním ztrátám, 
zachování vyvážených lékařských a 
nemocničních služeb přístupných pro 
všechny nebo zajištění kapacity pro léčbu 
nebo způsobilosti lékařských odborníků 
na území daného členského státu. Jelikož 
přesné posouzení dopadu očekávaného 
odlivu pacientů vyžaduje komplexní 
odhady a výpočty, směrnice umožňuje 
zavést systém předchozího povolení, 
pokud existují dostatečné důvody k 

nebo cíl zachovat vyvážené lékařské a 
nemocniční služby přístupné pro všechny 
mohou představovat naléhavé důvody 
převažujícího obecného zájmu 
ospravedlňující potřebu překážky zásadě 
volného pohybu služeb. Soudní dvůr také 
rozhodl, že počet nemocnic, jejich 
zeměpisné rozložení, způsob jejich 
organizace, vybavení a dokonce povaha 
zdravotnických služeb, které jsou schopny 
poskytovat, to vše jsou otázky, pro které 
musí být možné plánování. Tato směrnice 
by tedy měla stanovit systém předchozího
povolení pro převzetí nákladů na zdravotní 
a specializovanou péči využitou v jiném 
členském státě. To by se mělo vztahovat i 
na případy již existujících systémů 
předchozího povolení, které jsou v souladu 
s podmínkami stanovenými v článku 8.
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předpokladu, že systém sociálního 
zabezpečení by mohl být narušen. To by 
se mělo vztahovat i na případy již 
existujících systémů předchozího povolení, 
které jsou v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 8.

Or. fr

Odůvodnění

Dopad, který by mohlo mít uplatňování této směrnice na zdravotnické systémy členských 
států, nelze předem odhadnout. Je nutno zůstat při tom, co již uznal Soudní dvůr, a znovu 
potvrdit, že je nezbytné zachovat předchozí povolení pro poskytování zdravotnických služeb 
v jiném členském státě než v tom, v němž jsou pacienti pojištěni.

Pozměňovací návrh 152
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Známé skutečnosti ukazují, že použití 
zásad volného pohybu na využívání 
zdravotní péče v jiném členském státě 
v rámci krytí zaručeného zákonným 
systémem zdravotního pojištění členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, nenaruší 
zdravotnické systémy členských států ani 
finanční udržitelnost jejich systémů 
sociálního zabezpečení. Soudní dvůr však 
uznal, že nelze vyloučit, že možné riziko 
vážného narušení finanční rovnováhy 
systémů sociálního zabezpečení nebo cíl 
zachovat vyvážené lékařské a nemocniční 
služby přístupné pro všechny mohou 
představovat naléhavé důvody 
převažujícího obecného zájmu 
ospravedlňující potřebu překážky zásadě 
volného pohybu služeb. Soudní dvůr také 
rozhodl, že počet nemocnic, jejich 
zeměpisné rozložení, způsob jejich 
organizace, vybavení a dokonce povaha 

(31) Známé skutečnosti ukazují, že použití 
zásad volného pohybu na využívání 
zdravotní péče v jiném členském státě 
v rámci krytí zaručeného zákonným 
systémem zdravotního pojištění členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, nenaruší 
zdravotnické systémy členských států ani 
finanční udržitelnost jejich systémů 
sociálního zabezpečení. Soudní dvůr však 
uznal, že nelze vyloučit, že možné riziko 
vážného narušení finanční rovnováhy 
systémů sociálního zabezpečení nebo cíl 
zachovat vyvážené lékařské a nemocniční 
služby přístupné pro všechny mohou 
představovat naléhavé důvody 
převažujícího obecného zájmu 
ospravedlňující potřebu překážky zásadě 
volného pohybu služeb. Soudní dvůr také 
rozhodl, že počet nemocnic, jejich 
zeměpisné rozložení, způsob jejich 
organizace, vybavení a dokonce povaha 
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zdravotnických služeb, které jsou schopny 
poskytovat, to vše jsou otázky, pro které 
musí být možné plánování. Tato směrnice 
by měla stanovit systém předchozího 
povolení pro převzetí nákladů na zdravotní 
péči využitou v jiném členském státě, 
pokud jsou splněny tyto podmínky: pokud 
by byla léčba poskytnuta na jeho území, 
byla by uhrazena v rámci jeho systému 
sociálního zabezpečení, a odliv pacientů 
v důsledku provádění této směrnice vážně 
narušuje nebo by mohl narušit finanční 
rovnováhu systému sociálního 
zabezpečení a/nebo tento odliv pacientů 
vážně narušuje nebo by mohl narušit 
plánování a racionalizaci v nemocničním 
odvětví prováděné za účelem zamezení 
nadbytečné kapacitě nemocnic, 
nerovnováze v poskytování nemocniční 
péče a logistickým a finančním ztrátám, 
zachování vyvážených lékařských 
a nemocničních služeb přístupných pro 
všechny nebo zajištění kapacity pro léčbu 
nebo způsobilosti lékařských odborníků 
na území daného členského státu. Jelikož 
přesné posouzení dopadu očekávaného 
odlivu pacientů vyžaduje komplexní 
odhady a výpočty, směrnice umožňuje 
zavést systém předchozího povolení, 
pokud existují dostatečné důvody 
k předpokladu, že systém sociálního 
zabezpečení by mohl být narušen. To by 
se mělo vztahovat i na případy již 
existujících systémů předchozího povolení, 
které jsou v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 8.

zdravotnických služeb, které jsou schopny 
poskytovat, to vše jsou otázky, pro které 
musí být možné plánování. Tato směrnice 
by měla stanovit systém předchozího 
povolení pro převzetí nákladů na zdravotní 
péči využitou v jiném členském státě 
kromě případů, kdy jsou splněny tyto 
podmínky: kvůli dlouhým čekacím 
listinám nelze zdravotní péči poskytnout 
v členském státu, v němž je pacient 
pojištěn, pacienti žijí v příhraničních 
oblastech, onemocnění, pro které má být 
poskytnuta zdravotní péče je vzácné a 
vyžaduje velice specializované techniky 
péče nebo je péče závislá na smlouvách 
mezi zdravotními pojišťovnami a 
poskytovateli zdravotní péče v zahraničí.
To by se mělo vztahovat i na případy již 
existujících systémů předchozího povolení, 
které jsou v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 8.

Or. nl

Odůvodnění

Důsledek změn v čl. 8 odst. 3.
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Pozměňovací návrh 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31 a) S ohledem na judikaturu Soudního 
dvora je možné, aby členské státy 
podmínily převzetí nákladů na 
nemocniční péči poskytnutou v jiném 
členském státě vydáním předchozího 
povolení. Tento požadavek je považován 
za nutné a přiměřené opatření. Počet 
nemocnic, jejich zeměpisné rozložení, 
způsob jejich organizace, vybavení 
a dokonce povaha zdravotnických služeb, 
které jsou schopny poskytovat, to vše jsou 
otázky, pro které musí být možné 
plánování, které je obecně navrhováno 
tak, aby vyhovovalo různým potřebám. 
Účelem tohoto plánování je jednak 
zajistit, aby v daném členském státě 
existoval dostatečný a trvalý přístup 
k vyrovnané nabídce vysoce kvalitní 
nemocniční péče, a jednak přispět k tomu, 
aby bylo dosaženo společenské účinnosti 
finančních, technických a lidských zdrojů, 
čímž pomůže naplnit snahu o přiměřené 
využívání těchto zdrojů.

Or. es

Odůvodnění

Občané by mohli považovat předchozí povolení za omezení jejich práva na přeshraniční 
mobilitu, ve skutečnosti se však jedná o záruku pro občany, a to včetně těch, kdo mobilitu 
neuplatňují.

Návrh může narušit podmínky poskytování zdravotní péče většině občanů, kteří nechtějí 
využívat zdravotní péči v jiném členském státě, neboť může ovlivnit organizaci a plánování 
zdravotní péče členského státu, který přijímá přesouvajícího se pacienta.
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Pozměňovací návrh 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31 a) Vzhledem k různorodosti 
evropských zdravotnických systémů 
a způsobů financování se lze domnívat, že 
mnohé z členských států budou mít obtíže 
při provádění této směrnice do svých 
vnitrostátních právních řádů, takže lze 
doporučit, aby byly způsoby provádění 
pružné.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba vzít v úvahu, že proces provádění musí být přiměřený a pružný.

Pozměňovací návrh 155
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pokud se členský stát rozhodl zavést 
systém předchozího povolení pro převzetí 
nákladů na nemocniční nebo 
specializovanou zdravotní péči 
poskytnutou v jiných členských státech 
podle ustanovení této směrnice, náklady na 
tuto péči poskytnutou v jiném členském 
státě by měly být v každém případě rovněž 
hrazeny členským státem, v němž je 
pacient pojištěn, do takové výše, která by 
byla uhrazena v případě, že by byla stejná 
nebo podobná zdravotní péče poskytnuta 
v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn, nesmí však překročit skutečné 
náklady na využitou zdravotní péči. Pokud 

(32) V případě předchozího povolení pro 
převzetí nákladů na nemocniční nebo 
specializovanou zdravotní péči 
poskytnutou v jiných členských státech 
podle ustanovení této směrnice by měly být 
náklady na tuto péči poskytnutou v jiném 
členském státě v každém případě rovněž 
hrazeny členským státem, v němž je 
pacient pojištěn, do takové výše, která by 
byla uhrazena v případě, že by byla stejná 
nebo podobná zdravotní péče poskytnuta 
v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn, nesmí však překročit skutečné 
náklady na využitou zdravotní péči. Pokud 
jsou však splněny podmínky stanovené 
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jsou však splněny podmínky stanovené 
v čl. 22 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1408/71, 
mělo by být povolení uděleno a měly by 
být poskytnuty dávky v souladu 
s uvedeným nařízením. To se použije 
zejména v případech, kdy je povolení 
uděleno na základě administrativního nebo 
soudního přezkumu žádosti a kdy dotčená 
osoba podstoupila léčbu v jiném členském 
státě. V uvedeném případě se nepoužijí 
články 6, 7, 8 a 9 této směrnice. To je 
v souladu s judikaturou Soudního dvora, 
který upřesnil, že pacienti, kterým bylo 
odepřeno povolení, přičemž toto odepření 
povolení bylo poté uznáno jako 
bezdůvodné, mají nárok na získání náhrady 
nákladů na léčbu, kterou podstoupili 
v jiném členském státě, v plné výši podle 
právních ustanovení členského státu, 
v němž byla léčba poskytnuta.

v čl. 22 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1408/71, 
mělo by být povolení uděleno a měly by 
být poskytnuty dávky v souladu 
s uvedeným nařízením. To se použije 
zejména v případech, kdy je povolení 
uděleno na základě administrativního nebo 
soudního přezkumu žádosti a kdy dotčená 
osoba podstoupila léčbu v jiném členském 
státě. V uvedeném případě se nepoužijí 
články 6, 7, 8 a 9 této směrnice. To je 
v souladu s judikaturou Soudního dvora, 
který upřesnil, že pacienti, kterým bylo 
odepřeno povolení, přičemž toto odepření 
povolení bylo poté uznáno jako 
bezdůvodné, mají nárok na získání náhrady 
nákladů na léčbu, kterou podstoupili 
v jiném členském státě, v plné výši podle 
právních ustanovení členského státu, 
v němž byla léčba poskytnuta.

Or. nl

Odůvodnění

Důsledek změn v čl. 8 odst. 3.

Pozměňovací návrh 156
John Bowis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly rozhodnout o 
podobě uvedených vnitrostátních 
kontaktních míst i o jejich počtu. 
Vnitrostátní kontaktní místa mohou být 
začleněna do rámce stávajících 
informačních center nebo stavět na jejich 
činnostech, pokud je jasně uvedeno, že se 
jedná zároveň o vnitrostátní kontaktní 
místa pro přeshraniční zdravotní péči. 
Vnitrostátní kontaktní místa by měla být 

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

vhodně vybavena na to, aby mohla 
poskytovat informace o hlavních aspektech 
přeshraniční zdravotní péče a aby mohla 
pacientům v případě potřeby poskytnout 
praktickou pomoc. Členské státy by měly 
zajistit, že na těchto činnostech budou 
podílet orgány zastupující zdravotnické 
pracovníky. Existence vnitrostátních 
kontaktních míst by neměla členským 
státům bránit ve zřízení jiných 
souvisejících kontaktních míst na 
regionální nebo místní úrovni s ohledem na 
konkrétní organizaci jejich systémů 
zdravotní péče. Vnitrostátní kontaktní 
místa by měla být schopna poskytovat 
pacientům příslušné informace o 
přeshraniční péči a pomáhat jim. To 
nezahrnuje právní poradenství..

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Maria Berger

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pokud se členský stát rozhodl zavést 
systém předchozího povolení pro převzetí 
nákladů na nemocniční nebo 
specializovanou zdravotní péči 
poskytnutou v jiných členských státech 
podle ustanovení této směrnice, náklady na 
tuto péči poskytnutou v jiném členském 
státě by měly být v každém případě rovněž 
hrazeny členským státem, v němž je 
pacient pojištěn, do takové výše, která by 
byla uhrazena v případě, že by byla stejná 
nebo podobná zdravotní péče poskytnuta 
v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn, nesmí však překročit skutečné 
náklady na využitou zdravotní péči. Pokud 
jsou však splněny podmínky stanovené 

(32) Pokud se členský stát rozhodl zavést 
systém předchozího povolení pro převzetí 
nákladů na nemocniční nebo 
specializovanou zdravotní péči 
poskytnutou v jiných členských státech 
podle ustanovení této směrnice, náklady na 
tuto péči poskytnutou v jiném členském 
státě by měly být v každém případě rovněž 
hrazeny členským státem, v němž je 
pacient pojištěn. Pokud jsou však splněny 
podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2 
nařízení (EHS) č. 1408/71, mělo by být 
povolení uděleno a měly by být poskytnuty 
dávky v souladu s uvedeným nařízením. To 
se použije zejména v případech, kdy je 
povolení uděleno na základě 
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v čl. 22 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1408/71, 
mělo by být povolení uděleno a měly by 
být poskytnuty dávky v souladu 
s uvedeným nařízením. To se použije 
zejména v případech, kdy je povolení 
uděleno na základě administrativního nebo 
soudního přezkumu žádosti a kdy dotčená 
osoba podstoupila léčbu v jiném členském 
státě. V uvedeném případě se nepoužijí 
články 6, 7, 8 a 9 této směrnice. To je 
v souladu s judikaturou Soudního dvora, 
který upřesnil, že pacienti, kterým bylo 
odepřeno povolení, přičemž toto odepření 
povolení bylo poté uznáno jako 
bezdůvodné, mají nárok na získání náhrady 
nákladů na léčbu, kterou podstoupili 
v jiném členském státě, v plné výši podle 
právních ustanovení členského státu, 
v němž byla léčba poskytnuta.

administrativního nebo soudního přezkumu 
žádosti a kdy dotčená osoba podstoupila 
léčbu v jiném členském státě. V uvedeném 
případě se nepoužijí články 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice. To je v souladu s judikaturou 
Soudního dvora, který upřesnil, že pacienti, 
kterým bylo odepřeno povolení, přičemž 
toto odepření povolení bylo poté uznáno 
jako bezdůvodné, mají nárok na získání 
náhrady nákladů na léčbu, kterou 
podstoupili v jiném členském státě, v plné 
výši podle právních ustanovení členského 
státu, v němž byla léčba poskytnuta.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 158
Linda McAvan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pokud se členský stát rozhodl zavést 
systém předchozího povolení pro převzetí 
nákladů na nemocniční nebo 
specializovanou zdravotní péči 
poskytnutou v jiných členských státech 
podle ustanovení této směrnice, náklady na 
tuto péči poskytnutou v jiném členském 
státě by měly být v každém případě rovněž 
hrazeny členským státem, v němž je 

(32) Pokud se členský stát rozhodl zavést 
systém předchozího povolení pro převzetí 
nákladů na nemocniční nebo 
specializovanou zdravotní péči 
poskytnutou v jiných členských státech 
podle ustanovení této směrnice, náklady na 
tuto péči poskytnutou v jiném členském 
státě by měly být v každém případě rovněž 
hrazeny členským státem, v němž je 
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pacient pojištěn, do takové výše, která by 
byla uhrazena v případě, že by byla stejná 
nebo podobná zdravotní péče poskytnuta 
v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn, nesmí však překročit skutečné 
náklady na využitou zdravotní péči. Pokud 
jsou však splněny podmínky stanovené 
v čl. 22 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1408/71, 
mělo by být povolení uděleno a měly by 
být poskytnuty dávky v souladu 
s uvedeným nařízením. To se použije 
zejména v případech, kdy je povolení 
uděleno na základě administrativního nebo 
soudního přezkumu žádosti a kdy dotčená 
osoba podstoupila léčbu v jiném členském 
státě. V uvedeném případě se nepoužijí 
články 6, 7, 8 a 9 této směrnice. To je 
v souladu s judikaturou Soudního dvora, 
který upřesnil, že pacienti, kterým bylo 
odepřeno povolení, přičemž toto odepření 
povolení bylo poté uznáno jako 
bezdůvodné, mají nárok na získání náhrady 
nákladů na léčbu, kterou podstoupili 
v jiném členském státě, v plné výši podle 
právních ustanovení členského státu, 
v němž byla léčba poskytnuta.

pacient pojištěn, do takové výše, která by 
byla uhrazena v případě, že by byla tato
zdravotní péče poskytnuta v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn, nesmí 
však překročit skutečné náklady na 
využitou zdravotní péči. Pokud jsou však 
splněny podmínky stanovené v čl. 22 
odst. 2 nařízení (EHS) č. 1408/71, mělo by 
být povolení uděleno a měly by být 
poskytnuty dávky v souladu s uvedeným 
nařízením. To se použije zejména 
v případech, kdy je povolení uděleno na 
základě administrativního nebo soudního 
přezkumu žádosti a kdy dotčená osoba 
podstoupila léčbu v jiném členském státě. 
V uvedeném případě se nepoužijí články 6, 
7, 8 a 9 této směrnice. To je v souladu 
s judikaturou Soudního dvora, který 
upřesnil, že pacienti, kterým bylo odepřeno 
povolení, přičemž toto odepření povolení 
bylo poté uznáno jako bezdůvodné, mají 
nárok na získání náhrady nákladů na léčbu, 
kterou podstoupili v jiném členském státě, 
v plné výši podle právních ustanovení 
členského státu, v němž byla léčba 
poskytnuta.

Or. en

Odůvodnění

Slovní spojení „stejná nebo podobná“ je z právního hlediska nejasné a mělo by být vypuštěno.

Pozměňovací návrh 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Postupy týkající se přeshraniční 
zdravotní péče stanovené členskými státy 
by měly pacientům zaručit objektivitu, 
nediskriminaci a průhlednost takovým 

(33) Postupy týkající se přeshraniční 
zdravotní péče stanovené členskými státy 
by měly pacientům zaručit objektivitu, 
nediskriminaci a průhlednost takovým 
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způsobem, aby bylo zajištěno, že 
vnitrostátní orgány budou rozhodovat včas 
a s náležitou svědomitostí a s ohledem jak 
na uvedené všeobecné zásady, tak na 
konkrétní okolnosti daného případu. To se 
týká i skutečné náhrady nákladů na 
zdravotní péči, které byly vynaloženy v 
jiném členském státě po návratu pacienta. 
Je vhodné, aby pacienti běžně obdrželi 
rozhodnutí o přeshraniční zdravotní péči do 
patnácti kalendářních dnů. Uvedená lhůta 
by však měla být kratší v případě, kdy je to 
odůvodněno naléhavostí příslušné léčby. 
Postupy uznávání a pravidla o 
poskytování služeb, která stanoví směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 
odborných kvalifikací, by v žádném 
případě neměly být těmito obecnými 
pravidly dotčeny.

způsobem, aby bylo zajištěno, že 
vnitrostátní orgány budou rozhodovat včas 
a s náležitou svědomitostí a s ohledem jak 
na uvedené všeobecné zásady, tak na 
konkrétní okolnosti daného případu, 
přičemž uvedenou lhůtu lze zkrátit 
v případě, kdy je to odůvodněno 
zdravotním stavem pacienta nebo 
naléhavostí příslušné léčby. To se týká i 
skutečné náhrady nákladů na zdravotní 
péči, které byly vynaloženy v jiném 
členském státě po návratu pacienta. Je 
vhodné, aby pacienti běžně obdrželi 
rozhodnutí o přeshraniční zdravotní péči do 
patnácti kalendářních dnů.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je dosáhnout soudržnosti textu s ustanoveními tohoto 
bodu odůvodnění. Odkaz na směrnici 2005/36 se vypouští, neboť je obsažen v pozměňovacích 
návrzích k bodům odůvodnění 37 a 37a.

Pozměňovací návrh 160
Colm Burke

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Postupy týkající se přeshraniční 
zdravotní péče stanovené členskými státy 
by měly pacientům zaručit objektivitu, 
nediskriminaci a průhlednost takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno, že 
vnitrostátní orgány budou rozhodovat včas 
a s náležitou svědomitostí a s ohledem jak 
na uvedené všeobecné zásady, tak na 

(33) Postupy týkající se přeshraniční 
zdravotní péče stanovené členskými státy 
by měly pacientům zaručit objektivitu, 
nediskriminaci a průhlednost takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno, že 
vnitrostátní orgány budou rozhodovat včas 
a s náležitou svědomitostí a s ohledem jak 
na uvedené všeobecné zásady, tak na 
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konkrétní okolnosti daného případu. To se 
týká i skutečné náhrady nákladů na 
zdravotní péči, které byly vynaloženy 
v jiném členském státě po návratu pacienta. 
Je vhodné, aby pacienti běžně obdrželi 
rozhodnutí o přeshraniční zdravotní péči do 
patnácti kalendářních dnů. Uvedená lhůta 
by však měla být kratší v případě, kdy je to 
odůvodněno naléhavostí příslušné léčby. 
Postupy uznávání a pravidla o poskytování 
služeb, která stanoví směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 
7. září 2005 o uznávání odborných 
kvalifikací, by v žádném případě neměly 
být těmito obecnými pravidly dotčeny.

konkrétní okolnosti daného případu. To se 
týká i skutečné náhrady nákladů na 
zdravotní péči, které byly vynaloženy 
v jiném členském státě po návratu pacienta. 
Pacienti by měli běžně obdržet rozhodnutí 
o přeshraniční zdravotní péči do patnácti 
kalendářních dnů. Uvedená lhůta by však 
měla být kratší v případě, kdy je to 
odůvodněno naléhavostí příslušné léčby. 
Postupy uznávání a pravidla o poskytování 
služeb, která stanoví směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 
7. září 2005 o uznávání odborných
kvalifikací, by v žádném případě neměly 
být těmito obecnými pravidly dotčeny.

Or. en

Odůvodnění

Existuje malá, ale významná demografická skupina, která žije ve více než jednom členském 
státě. Proto by tyto osoby měly mít právo na mimonemocniční péči, jako je rekonvalescence, 
pečovatelská služba atd., pouze pokud jsou pojištěni pro stejný rozsah péče v členském státě, 
v němž jsou tyto osoby pojištěny.

Pozměňovací návrh 161
Edite Estrela

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Pokud pacient využívá zdravotní péče 
v členském státě, který není zemí, v níž je 
pojištěn, je pro něj zásadní vědět předem, 
která pravidla se na něj vztahují. Totéž 
platí v případě, kdy se poskytovatel 
zdravotní péče dočasně přesune do jiného 
členského státu, aby tam poskytoval 
zdravotní péči, nebo v případě, kdy je 
zdravotní péče poskytována přeshraničním 
způsobem. V uvedených případech platí 
pravidla pro zdravotní péči stanovená 
právními předpisy členského státu, v němž 

(35) Pokud pacient využívá zdravotní péče 
v členském státě, který není zemí, v níž je 
pojištěn, je pro něj zásadní vědět předem, 
která pravidla se na něj vztahují. Totéž 
platí v případě, kdy je zdravotní péče 
poskytována přeshraničním způsobem. 
V uvedených případech platí pravidla pro 
zdravotní péči stanovená právními 
předpisy členského státu, v němž je léčba 
poskytována, v souladu s obecnými 
zásadami stanovenými v článku 5, jelikož 
na základě čl. 152 odst. 5 Smlouvy mají 
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je léčba poskytována, v souladu 
s obecnými zásadami stanovenými 
v článku 5, jelikož na základě čl. 152 
odst. 5 Smlouvy mají odpovědnost za 
organizaci zdravotnictví a poskytování 
zdravotní péče členské státy. To pacientovi 
pomůže informovaně se rozhodnout a 
zabrání případům nepochopení 
a nedorozumění. Rovněž tak bude zajištěna 
velká míra důvěry mezi pacientem 
a poskytovatelem zdravotní péče.

odpovědnost za organizaci zdravotnictví 
a poskytování zdravotní péče členské státy. 
To pacientovi pomůže informovaně se 
rozhodnout a zabrání případům 
nepochopení a nedorozumění. Rovněž tak 
bude zajištěna velká míra důvěry mezi 
pacientem a poskytovatelem zdravotní 
péče.

Or. pt

Pozměňovací návrh 162
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Každý členský stát je zodpovědný za 
určení vnitrostátních sítí, do nichž by 
pacienti z kteréhokoliv členského státu 
mohli mít volný přístup, přičemž bude 
zajištěna minimální úroveň kvality a 
bezpečnosti, což vyžaduje mechanismus 
certifikace léčebných postupů. Certifikace 
by mohla být prováděna prostřednictvím 
příslušných mezinárodních orgánů, které 
budou posuzovat prvky kvality a 
bezpečnosti a kritéria udržitelnosti 
veřejných i soukromých zdravotnických 
systémů. Mohl by být zřízen evropský 
výbor složený ze zástupců členských států
a nejvýznamnějších svazů sdružení 
pacientů, který bude zodpovědný za 
monitorování uplatňovaných opatření 
zaručených členskými státy. 

Or. en
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Justification

A mechanism of independent certification of the processes and the networks accredited could 
be created with the participation of representatives from MS and the most relevant patients' 
associations. The certification and the accreditation of the treatment processes will assess the 
sustainability of public and private medical systems. In particular, in case the free circulation 
turns into a run-up to the indiscriminate purchase of treatment and/or diagnosis solutions, the 
consequent cost could determine serious consequences such as the risk of collapse of public 
health systems and the progressive discrimination of patients affected by pathologies 
requiring expensive treatments as it happened, for example, with people affected by AIDS.

Pozměňovací návrh 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Využití potenciálu vnitřního trhu 
v oblasti přeshraniční zdravotní péče
vyžaduje spolupráci mezi poskytovateli, 
odběrateli a regulačními orgány různých 
členských států na celostátní, regionální 
nebo místní úrovni, aby byla zaručena 
bezpečná, vysoce kvalitní a účinná 
přeshraniční péče. Jedná se zejména o 
spolupráci v příhraničních oblastech, kde 
může přeshraniční poskytování služeb
představovat nejúčinnější způsob 
organizace zdravotnických služeb pro 
místní obyvatelstvo, ale kde dosažení 
udržitelného přeshraničního poskytování 
služeb vyžaduje spolupráci zdravotnických 
systémů jednotlivých členských států. Tato 
spolupráce může zahrnovat společné 
plánování, vzájemné uznávání nebo 
přizpůsobení postupů nebo norem, 
interoperabilitu příslušných vnitrostátních 
systémů informačních a komunikačních 
technologií, praktické mechanismy pro 
zajištění kontinuity péče nebo praktické 
usnadnění přeshraničního poskytování 
zdravotní péče zajišťovaného dočasně 
nebo příležitostně zdravotnickými 
pracovníky. Směrnice 2005/36/ES o 

(37) To vyžaduje spolupráci mezi 
poskytovateli, odběrateli a regulačními 
orgány různých členských států na 
celostátní, regionální nebo místní úrovni, 
aby byla zaručena bezpečná, vysoce 
kvalitní a účinná přeshraniční péče. Jedná 
se zejména o spolupráci v příhraničních 
oblastech, kde může přeshraniční 
poskytování zdravotní péče představovat 
účinný způsob organizace zdravotní péče
pro místní obyvatelstvo, ale kde dosažení 
udržitelného přeshraničního poskytování 
služeb vyžaduje spolupráci zdravotnických 
systémů jednotlivých členských států. Tato 
spolupráce může zahrnovat společné 
plánování, vzájemné uznávání nebo 
přizpůsobení postupů nebo norem, 
interoperabilitu příslušných vnitrostátních 
systémů informačních a komunikačních 
technologií, praktické mechanismy pro 
zajištění kontinuity péče.
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uznávání odborných kvalifikací stanoví, 
že dočasné nebo příležitostné volné 
poskytování služeb, včetně služeb 
poskytovaných zdravotnickými 
pracovníky, v jiném členském státě, by 
nemělo být z žádného důvodu vztahujícího 
se k odborné kvalifikaci omezeno, 
s výhradou zvláštních předpisů 
Společenství. Touto směrnicí by neměla 
být dotčena uvedená ustanovení směrnice 
2005/36/ES.

Or. en

Odůvodnění

Záměrem navrhované směrnice je pokrývat pouze oblast přeshraniční spolupráce a případy 
v oblasti mobility pacientů, tj. využití zdravotní péče v zahraničí jednotlivými pacienty, kteří 
se pro to rozhodnou.

Pozměňovací návrh 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Využití potenciálu vnitřního trhu 
v oblasti přeshraniční zdravotní péče
vyžaduje spolupráci mezi poskytovateli, 
odběrateli a regulačními orgány různých 
členských států na celostátní, regionální 
nebo místní úrovni, aby byla zaručena 
bezpečná, vysoce kvalitní a účinná 
přeshraniční péče. Jedná se zejména o 
spolupráci v příhraničních oblastech, kde 
může přeshraniční poskytování služeb 
představovat nejúčinnější způsob 
organizace zdravotnických služeb pro 
místní obyvatelstvo, ale kde dosažení 
udržitelného přeshraničního poskytování 
služeb vyžaduje spolupráci zdravotnických 
systémů jednotlivých členských států. Tato 
spolupráce může zahrnovat společné 

(37) Zajištění bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční péče vyžaduje 
spolupráci mezi poskytovateli, odběrateli a 
regulačními orgány různých členských 
států na celostátní, regionální nebo místní 
úrovni. Jedná se zejména o spolupráci v 
příhraničních oblastech, kde může 
přeshraniční poskytování služeb 
představovat nejúčinnější způsob 
organizace zdravotnických služeb pro 
místní obyvatelstvo, ale kde dosažení 
udržitelného přeshraničního poskytování 
služeb vyžaduje spolupráci zdravotnických 
systémů jednotlivých členských států. Tato 
spolupráce může zahrnovat společné 
plánování, vzájemné uznávání nebo 
přizpůsobení postupů nebo norem, 
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plánování, vzájemné uznávání nebo 
přizpůsobení postupů nebo norem,
interoperabilitu příslušných vnitrostátních 
systémů informačních a komunikačních 
technologií, praktické mechanismy pro 
zajištění kontinuity péče nebo praktické 
usnadnění přeshraničního poskytování 
zdravotní péče zajišťovaného dočasně nebo 
příležitostně zdravotnickými pracovníky. 
Směrnice 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací stanoví, že dočasné 
nebo příležitostné volné poskytování 
služeb, včetně služeb poskytovaných 
zdravotnickými pracovníky, v jiném 
členském státě, by nemělo být z žádného 
důvodu vztahujícího se k odborné 
kvalifikaci omezeno, s výhradou 
zvláštních předpisů Společenství. Touto 
směrnicí by neměla být dotčena uvedená 
ustanovení směrnice 2005/36/ES.

interoperabilitu příslušných vnitrostátních 
systémů informačních a komunikačních 
technologií, praktické mechanismy pro 
zajištění kontinuity péče nebo praktické 
usnadnění přeshraničního poskytování 
zdravotní péče zajišťovaného dočasně nebo 
příležitostně zdravotnickými pracovníky.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tato směrnice zahrnuje všechny druhy zdravotní péče, zmínka o vnitřním 
trhu v oblasti přeshraniční zdravotní péče postrádá smysl.

Tato část se přesouvá v přesnější podobě do nového bodu odůvodnění 37a.

Pozměňovací návrh 165
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Využití potenciálu vnitřního trhu 
v oblasti přeshraniční zdravotní péče 
vyžaduje spolupráci mezi poskytovateli, 
odběrateli a regulačními orgány různých 
členských států na celostátní, regionální 
nebo místní úrovni, aby byla zaručena 
bezpečná, vysoce kvalitní a účinná 
přeshraniční péče. Jedná se zejména o 

(37) Přeshraniční zdravotní péče vyžaduje 
spolupráci mezi poskytovateli, odběrateli a 
regulačními orgány různých členských 
států na celostátní, regionální nebo místní 
úrovni, aby byla zaručena bezpečná, 
vysoce kvalitní a účinná přeshraniční péče. 
Jedná se zejména o spolupráci 
v příhraničních oblastech, kde může 
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spolupráci v příhraničních oblastech, kde 
může přeshraniční poskytování služeb 
představovat nejúčinnější způsob 
organizace zdravotnických služeb pro 
místní obyvatelstvo, ale kde dosažení 
udržitelného přeshraničního poskytování 
služeb vyžaduje spolupráci zdravotnických 
systémů jednotlivých členských států. Tato 
spolupráce může zahrnovat společné 
plánování, vzájemné uznávání nebo 
přizpůsobení postupů nebo norem, 
interoperabilitu příslušných vnitrostátních 
systémů informačních a komunikačních 
technologií, praktické mechanismy pro 
zajištění kontinuity péče nebo praktické 
usnadnění přeshraničního poskytování 
zdravotní péče zajišťovaného dočasně nebo 
příležitostně zdravotnickými pracovníky. 
Směrnice 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací stanoví, že dočasné 
nebo příležitostné volné poskytování 
služeb, včetně služeb poskytovaných 
zdravotnickými pracovníky, v jiném 
členském státě, by nemělo být z žádného 
důvodu vztahujícího se k odborné 
kvalifikaci omezeno, s výhradou zvláštních 
předpisů Společenství. Touto směrnicí by 
neměla být dotčena uvedená ustanovení 
směrnice 2005/36/ES.

přeshraniční poskytování služeb 
představovat nejúčinnější způsob 
organizace zdravotnických služeb pro 
místní obyvatelstvo, ale kde dosažení 
udržitelného přeshraničního poskytování 
služeb vyžaduje spolupráci zdravotnických 
systémů jednotlivých členských států. Tato 
spolupráce může zahrnovat společné 
plánování, vzájemné uznávání nebo 
přizpůsobení postupů nebo norem, 
interoperabilitu příslušných vnitrostátních 
systémů informačních a komunikačních 
technologií, praktické mechanismy pro 
zajištění kontinuity péče nebo praktické 
usnadnění přeshraničního poskytování 
zdravotní péče zajišťovaného dočasně nebo 
příležitostně zdravotnickými pracovníky. 
Směrnice 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací stanoví, že dočasné 
nebo příležitostné volné poskytování 
služeb, včetně služeb poskytovaných 
zdravotnickými pracovníky, v jiném 
členském státě, by nemělo být z žádného 
důvodu vztahujícího se k odborné 
kvalifikaci omezeno, s výhradou zvláštních 
předpisů Společenství. Touto směrnicí by 
neměla být dotčena uvedená ustanovení 
směrnice 2005/36/ES.

Or. en

Odůvodnění

Poskytování přeshraniční zdravotní péče – a zejména této péče v pohraničních oblastech –
není záležitostí vnitřního trhu. Spolupráce v oblasti zdravotní péče v pohraničních oblastech 
v současné době upravují dvoustranné nebo vícestranné dohody mezi členskými státy a/nebo 
spolupráce v rámci euroregionů. To se ukazuje jako velmi účinné a efektivní a tento stav by 
měl zůstat zachován. Tato spolupráce nemá nic společného se zásadami vnitřního trhu.
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Pozměňovací návrh 166
Stefano Zappalà

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Využití potenciálu vnitřního trhu 
v oblasti přeshraniční zdravotní péče 
vyžaduje spolupráci mezi poskytovateli, 
odběrateli a regulačními orgány různých 
členských států na celostátní, regionální 
nebo místní úrovni, aby byla zaručena 
bezpečná, vysoce kvalitní a účinná 
přeshraniční péče. Jedná se zejména o
spolupráci v příhraničních oblastech, kde 
může přeshraniční poskytování služeb 
představovat nejúčinnější způsob 
organizace zdravotnických služeb pro 
místní obyvatelstvo, ale kde dosažení 
udržitelného přeshraničního poskytování 
služeb vyžaduje spolupráci zdravotnických 
systémů jednotlivých členských států. Tato 
spolupráce může zahrnovat společné 
plánování, vzájemné uznávání nebo 
přizpůsobení postupů nebo norem, 
interoperabilitu příslušných vnitrostátních 
systémů informačních a komunikačních 
technologií, praktické mechanismy pro 
zajištění kontinuity péče nebo praktické 
usnadnění přeshraničního poskytování 
zdravotní péče zajišťovaného dočasně nebo 
příležitostně zdravotnickými pracovníky. 
Směrnice 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací stanoví, že dočasné 
nebo příležitostné volné poskytování 
služeb, včetně služeb poskytovaných 
zdravotnickými pracovníky, v jiném 
členském státě, by nemělo být z žádného 
důvodu vztahujícího se k odborné 
kvalifikaci omezeno, s výhradou zvláštních 
předpisů Společenství. Touto směrnicí by 
neměla být dotčena uvedená ustanovení 
směrnice 2005/36/ES.

(37) Využití potenciálu vnitřního trhu 
v oblasti přeshraniční zdravotní péče 
vyžaduje spolupráci mezi poskytovateli, 
odběrateli a regulačními orgány různých 
členských států na celostátní, regionální 
nebo místní úrovni, aby byla zaručena 
bezpečná, vysoce kvalitní a účinná 
přeshraniční péče. Jedná se zejména o 
spolupráci v příhraničních oblastech, kde 
může přeshraniční poskytování služeb 
představovat nejúčinnější způsob 
organizace zdravotnických služeb pro 
místní obyvatelstvo, ale kde dosažení 
udržitelného přeshraničního poskytování 
služeb vyžaduje spolupráci zdravotnických 
systémů jednotlivých členských států. Tato 
spolupráce může zahrnovat společné 
plánování, vzájemné uznávání nebo 
přizpůsobení postupů nebo norem, 
interoperabilitu příslušných vnitrostátních 
systémů informačních a komunikačních 
technologií, praktické mechanismy pro 
zajištění kontinuity péče nebo praktické 
usnadnění přeshraničního poskytování 
zdravotní péče zajišťovaného dočasně nebo 
příležitostně zdravotnickými pracovníky. 
Obzvláštní pozornost by měla být 
věnována nástrojům, jako je například 
Evropský pracovní průkaz zdravotníků, 
které usnadňují přeshraniční poskytování 
zdravotní péče zdravotnickými 
pracovníky, zejména tam, kde funkčnost 
těchto nástrojů přispívá k zajištění 
poskytování zdravotnických služeb 
pacientům, kteří cestují z jedné země do 
druhé. Směrnice 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací stanoví, že dočasné 
nebo příležitostné volné poskytování 
služeb, včetně služeb poskytovaných 
zdravotnickými pracovníky, v jiném 
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členském státě, by nemělo být z žádného 
důvodu vztahujícího se k odborné 
kvalifikaci omezeno, s výhradou zvláštních 
předpisů Společenství. Touto směrnicí by 
neměla být dotčena uvedená ustanovení 
směrnice 2005/36/ES.

Or. en

Odůvodnění

Některé členské státy na vnitrostátní úrovni zavádí průkazy pracovníků zaměřené na jiné 
účely. Tyto průkazy informují o zdravotnických pracovnících, ale často jsou rovněž určeny 
k usnadnění poskytování zdravotnických služeb. Elektronické předpisy nebo lékařské záznamy 
jsou některými využitími, která by mohla být zahrnuta do fungování průkazů zdravotnických 
pracovníků. Uvedení takových nástrojů ve směrnici by mohla v této souvislosti podpořit 
opatření členských států.

Pozměňovací návrh 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Směrnice 2005/36/ES stanoví, že 
dočasné nebo příležitostné volné 
poskytování služeb, včetně služeb 
poskytovaných zdravotnickými 
pracovníky, v jiném členském státě, by 
nemělo být z žádného důvodu vztahujícího 
se k odborné kvalifikaci omezeno, s 
výhradou zvláštních předpisů 
Společenství. Touto směrnicí by neměla 
být dotčena uvedená ustanovení směrnice 
2005/36/ES. Směrnice 2005/36/ES však 
velmi nedostatečně zohledňuje zvláštnosti 
odborných kvalifikací v oblasti zdravotní 
péče, což může ohrozit bezpečnost 
pacientů. Měly by tedy být zavedeny 
vhodné mechanismy pro uznávání 
odborných kvalifikací, a to buď v rámci 
revize směrnice 2005/36/ES, nebo ve 
formě zvláštního legislativního nástroje.
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Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že touto směrnicí nemají být dotčeny zásady obsažené ve směrnici 
2005/36/ES, je třeba zdůraznit, že ustanovení posledně jmenované směrnice jsou 
nedostatečná z pohledu zvláštní povahy odborných kvalifikací a odborné přípravy
zdravotnických pracovníků, což může představovat nebezpečí pro pacienty. 

Pozměňovací návrh 168
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(39) Pokud byly léčivé přípravky v 
domovském členském státě pacienta 
povoleny na základě směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. 
listopadu 2001 o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých přípravků 
a byly předepsány v jiném státě pro 
individuálně jmenovaného pacienta, je 
možné, pokud je to ve shodě se zásadami 
stanovenými kontrolou léčiv dané členské 
země, aby byly tyto předpisy z lékařského 
hlediska uznány a použity v domovském 
státě pacienta. Potřeba příslušného 
souhlasu pacientova ošetřujícího lékaře 
nebo farmaceuta v každém jednotlivém 
případě, pokud je odůvodněna ochranou 
lidského zdraví a je nezbytná a přiměřená 
pro uvedený cíl. Tímto lékařským uznáním 
by nemělo být dotčeno ani rozhodnutí 
členského státu, v němž je pacient pojištěn, 
o zařazení tohoto léčivého přípravku do 
dávek, na něž se vztahuje systém 
sociálního zabezpečení pacienta. Provádění 
doporučeného postupu bude zjednodušeno 
přijetím opatření nutných k ochraně 
bezpečnosti pacienta a k zamezení 
zneužívání nebo záměně léčivých 
přípravků. 
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léčivých přípravků 

Or. pl

Pozměňovací návrh 169
Peter Liese

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pacienti by měli mít záruku, že obdrží vhodnou léčbu na základě vědeckých důkazů.

Pozměňovací návrh 171
Stefano Zappalà

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

k zamezení zneužívání nebo záměně
léčivých přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění vyplývá z textu pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh 172
Nicolae Vlad Popa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí povolit výjimečně léky, které 
nejsou v členském státě, v němž má 
pacient státní příslušnost, k dispozici, 
přijme zdravotní komise, která stanoví, 
zda je pacientův život v ohrožení, nebo zda 
je kvalita jeho života snížena, nebo zda je 
možno poskytnout alternativní lék, který 
je považován za podobný.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Jules Maaten

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Evropská komise by měla 
vypracovat studii proveditelnosti týkající 
se společného evropského systému 
hodnocení kvality zdravotní péče.

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(40) Členské státy usnadňují budování 
evropských referenčních sítí poskytovatelů 
zdravotní péče jako dobrovolných spojení 
pro účely výměny vědeckých zkušeností 
s cílem zlepšit možnosti zdravotní péče o 
pacienty se vzácnými nemocemi a opírají 
se o metodu otevřené koordinace. 

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je přizpůsobením pozměňovacímu návrhu stejných autorů k článku 15.

Pozměňovací návrh 175
Colm Burke, Avril Doyle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Evropské referenční sítě by měly 
poskytovat zdravotní péči všem pacientům, 
jejichž stav vyžaduje zvláštní soustředění 
zdrojů nebo odborných znalostí, aby byla 
zajištěna cenově dostupná, vysoce kvalitní 

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

a úsporná zdravotní péče, a mohly by být 
rovněž koordinačním orgánem pro 
lékařskou přípravu a výzkum, šíření 
informací a hodnocení. Měl by být zřízen 
mechanismus pro identifikaci a rozvoj 
evropských referenčních sítí, aby byl na 
evropské úrovni zajištěn rovný přístup ke 
sdílení odborných znalostí na vysoké 
úrovni v dané lékařské oblasti jak pro 
všechny pacienty, tak pro zdravotnické 
pracovníky. Výrazných synergií by mohlo 
být v souladu s bodem odůvodnění 34 
dosaženo kombinací institucionálního 
rámce pro referenční sítě a centrálních 
kontaktních míst v rámci členských států.

Or. en

Odůvodnění

Pacienti by měli mít dvojí přínos z kombinace koordinační infrastruktury kontaktních míst 
přeshraniční zdravotní péče a referenčních sítí v rámci jediné instituce v každém členském 
státě.

Pozměňovací návrh 176
Peter Liese

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Interoperabilita elektronické 
zdravotní péče (elektronického 
zdravotnictví) by měla probíhat za 
dodržení vnitrostátních předpisů na 
ochranu pacientů, a to včetně 
vnitrostátních právních předpisů o 
internetových lékárnách, zejména 
vnitrostátních zákazů zásilkového prodeje 
léků, které jsou pouze na lékařský předpis, 
v souladu s judikaturou Soudního dvora a 
směrnicí 97/7/ES o ochraně spotřebitele 
v případě smluv uzavřených na dálku.
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Or. de

Odůvodnění

V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropských společenství (rozsudek ze dne 
11. prosince 2003, C-322/01, Deutscher Apothekerverband) a s článkem 14 směrnice o 
smlouvách uzavřených na dálku je třeba konstatovat, že přípustnost zákazů zasílat lékařské 
přípravky na lékařských předpis z důvodu zvláštních rizik s tím spojených pro veřejné zdraví 
není touto směrnicí dotčena.

Pozměňovací návrh 177
Stefano Zappalà

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Interoperability v oblasti 
elektronického zdravotnictví by mělo být 
dosaženo za dodržování vnitrostátních 
předpisů o poskytování zdravotnických 
služeb přijatých v zájmu ochrany 
pacientů, a to včetně právních předpisů o 
internetových lékárnách, zejména 
vnitrostátních zákazů zásilkového prodeje 
léků, které jsou pouze na lékařský předpis, 
v souladu s judikaturou Soudního dvora a 
směrnicí 97/7/ES o ochraně spotřebitele 
v případě smluv uzavřených na dálku.

Or. en

Justification

The proposed Directive promotes the use of e-health in a cross border context. This is
of course an important factor that may facilitate cross border care. In order to ensure
absolute clarity, this proposal should not give rise to doubts about the legality of rules
on internet pharmacy at Member State level .The European Court of Justice has
already ruled on national legislation restricting internet pharmacy. In the Doc Morris
case ( C-322/01) the ECJ stated that regulation restricting the internet selling of
prescription medicines was consistent with the Treaty. We believe the proposal should
reflect those ideas and provide an accurate perspective of the case law.
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Pozměňovací návrh 178
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Interoperability služeb v oblasti 
elektronického zdravotnictví musí být 
dosaženo pouze při dodržení 
vnitrostátních předpisů o zdravotnických 
službách, přijatých za účelem ochrany 
pacientů, včetně právních předpisů 
o elektronických lékárnách. 

Or. fr

Justification

La proposition de directive favorise l’usage de services de santé en ligne dans un contexte 
transfrontalier. La santé en ligne peut faciliter les soins transfrontaliers. Cette proposition de 
directive ne devrait pas créer des doutes sur la légalité des dispositions nationales sur la 
vente de médicaments par Internet. La Cour de Justice européenne a déjà statué sur les 
restrictions nationales en matière de vente de médicaments par Internet. Dans l’affaire 
DocMorris (C-322/01) la CJCE a déclaré que les dispositions nationales limitant la vente des 
médicaments soumis à prescription par Internet sont conformes aux dispositions du Traité. La 
proposition de directive doit refléter cette jurisprudence.

Pozměňovací návrh 179
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Neustálý pokrok lékařské vědy a 
zdravotnických technologií představuje pro 
zdravotnické systémy členských států nové 
možnosti i výzvy. Spolupráce na 
hodnocení nových zdravotnických 
technologií může být pro členské státy 
prospěšná z hlediska úspor z rozsahu, 
může zamezit vynakládání dvojího úsilí a 
poskytnout lepší informační základnu pro 

(43) Neustálý pokrok lékařské vědy a 
zdravotnických technologií představuje pro 
zdravotnické systémy členských států nové 
možnosti i výzvy. V souvislosti 
s hodnocením zdravotnických technologií 
a s možným omezením přístupu k novým 
technologiím, způsobeným některými 
rozhodnutími správních orgánů, vzniká 
několik otázek, které jsou pro společnost 
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co nejlepší využití nových technologií k 
zajištění bezpečné, vysoce kvalitní a 
účinné zdravotní péče. Spolupráce bude 
prospěšná i pro vnitřní trh tím, že v 
maximální míře zvýší rychlost a rozsah 
šíření inovací v oblasti lékařské vědy a 
zdravotnických technologií. Tato 
spolupráce vyžaduje udržitelné systémy, 
jejichž součástí budou všechny příslušné 
orgány všech členských států a jejichž 
základem budou stávající pilotní projekty.

zásadní a které vyžadují jak zapojení 
široké škály dotyčných subjektů, tak 
i zavedení udržitelného modelu správy. 
Jakákoliv forma spolupráce musí tedy 
zahrnovat nejen příslušné orgány všech 
členských států, ale i dotyčné subjekty 
včetně zdravotnických pracovníků, 
zástupců pacientů a zástupců průmyslu. 
Tato spolupráce musí být navíc založena 
na udržitelných zásadách řádné správy 
věcí veřejných, kterými jsou např. 
transparentnost, otevřenost, objektivita 
a nestrannost postupů. Komise by měla 
zajistit, že se součástí této sítě stanou 
pouze ty z orgánů určených k hodnocení 
zdravotnických technologií, které dodrží 
uvedené zásady.

Or. fr

Odůvodnění

Výměna informací mezi orgány určenými k hodnocení zdravotnických technologií 
předpokládá a vyžaduje, že v rámci jednotlivých hodnocení, prováděných členskými státy, 
budou uplatňovány zásady osvědčených postupů (např. řádná správa věcí veřejných, 
transparentnost a účast dotyčných subjektů). Jednotlivá hodnocení zdravotnických technologií 
musí tedy splňovat měřítka otevřenosti a objektivity a musí být založena na dialogu a na 
účasti dotyčných subjektů včetně pacientů a zástupců průmyslu.

Pozměňovací návrh 180
Richard Seeber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Neustálý pokrok lékařské vědy a 
zdravotnických technologií představuje pro 
zdravotnické systémy členských států nové 
možnosti i výzvy. Spolupráce na 
hodnocení nových zdravotnických 
technologií může být pro členské státy 
prospěšná z hlediska úspor z rozsahu, může 
zamezit vynakládání dvojího úsilí a 

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

poskytnout lepší informační základnu pro 
co nejlepší využití nových technologií 
k zajištění bezpečné, vysoce kvalitní a 
účinné zdravotní péče. Spolupráce může 
být prospěšná i pro vnitřní trh tím, že 
v maximální míře zvýší rychlost a rozsah 
šíření inovací v oblasti lékařské vědy a 
zdravotnických technologií. Tato 
spolupráce vyžaduje udržitelné systémy, 
jejichž součástí budou všechny příslušné 
zúčastněné strany, včetně zdravotnických 
pracovníků, zástupců pacientů, 
výzkumných pracovníků a výrobců a 
rovněž orgánů všech členských států a
jejichž základem budou stávající pilotní 
projekty. Kromě toho se musí taková 
spolupráce zakládat na jasných zásadách 
řádné správy věcí veřejných, jako jsou 
transparentnost, otevřenost, přístupnost 
pro všechny, objektivita a spravedlnost 
postupů, které reagují na pacientovy 
potřeby, preference a očekávání. Komise 
by měla zajistit, aby se do této sítě mohly 
zapojit jen ty orgány pověřené 
hodnocením zdravotnických technologií, 
které se hlásí k těmto zásadám.

Or. en

Odůvodnění

Zdravotnické systémy a postup hodnocení zdravotnických technologií by měly být otevřené a 
přístupné všem. Názory, zkušenosti a znalosti pacientů by měly být zahrnuty do procesu 
hodnocení, čímž se umožní lepší hodnocení přínosů, nákladů a rizik. Rovněž by měli být 
zapojeni lékaři, zdravotničtí a výzkumní pracovníci a průmysl. Stanoviska zúčastněných stran 
musí být zastoupena v rozhodovací fázi postupu hodnocení zdravotnických technologií. Tento 
pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 17.
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Pozměňovací návrh 181
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Konkrétně by Komise měla být 
zmocněna k přijetí těchto opatření: 
seznam typů léčby, které nevyžadují 
ubytování přes noc a které by byly 
zahrnuty do stejného režimu jako 
nemocniční péče, doprovodná opatření 
k vyloučení zvláštních kategorií léčivých 
přípravků nebo látek z uznávání předpisů 
vydaných v jiném členském státě na 
základě této směrnice, seznam 
konkrétních kritérií a podmínek, které 
musí splňovat evropské referenční sítě, a 
postup pro zřízení evropských 
referenčních sítí. Jelikož jde o opatření 
obecného významu, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice nebo doplnění této směrnice o 
nové jiné než podstatné prvky, uvedená 
opatření by měla být přijata podle 
regulativního postupu s kontrolou 
stanoveného článkem 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je přizpůsobením pozměňovacímu návrhu stejné autorky k článkům 8 a 
15.
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Pozměňovací návrh 182
Linda McAvan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Konkrétně by Komise měla být 
zmocněna k přijetí těchto opatření: 
seznam typů léčby, které nevyžadují 
ubytování přes noc a které by byly 
zahrnuty do stejného režimu jako 
nemocniční péče, doprovodná opatření 
k vyloučení zvláštních kategorií léčivých 
přípravků nebo látek z uznávání předpisů 
vydaných v jiném členském státě na 
základě této směrnice, seznam 
konkrétních kritérií a podmínek, které 
musí splňovat evropské referenční sítě, a 
postup pro zřízení evropských 
referenčních sítí. Jelikož jde o opatření 
obecného významu, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice nebo doplnění této směrnice 
o nové jiné než podstatné prvky, uvedená 
opatření by měla být přijata podle 
regulativního postupu s kontrolou 
stanoveného článkem 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s různými dalšími pozměňovacími návrhy stejného autora, 
které se týkají článků této směrnice. Zejména by členské státy měly uvést seznam léčebných 
postupů, jež jsou upraveny definicí nemocniční péče. Rozdíly v oblasti nároků a klinické praxe 
mezi členskými státy znamenají, že v praxi by jednotný evropský seznam typů léčby, u nichž by 
se vyžadovalo předchozí schválení, pouze mohl způsobit zmatení pacientů. Pro ostatní 
opatření uvedená na seznamu jsou vhodnější nezávazné pokyny.
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Pozměňovací návrh 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Konkrétně by Komise měla být 
zmocněna k přijetí těchto opatření: seznam 
typů léčby, které nevyžadují ubytování 
přes noc a které by byly zahrnuty do 
stejného režimu jako nemocniční péče, 
doprovodná opatření k vyloučení 
zvláštních kategorií léčivých přípravků 
nebo látek z uznávání předpisů vydaných 
v jiném členském státě na základě této 
směrnice, seznam konkrétních kritérií a 
podmínek, které musí splňovat evropské 
referenční sítě, a postup pro zřízení 
evropských referenčních sítí. Jelikož jde 
o opatření obecného významu, jejichž 
účelem je změna jiných než podstatných 
prvků této směrnice nebo doplnění této 
směrnice o nové jiné než podstatné prvky, 
uvedená opatření by měla být přijata 
podle regulativního postupu s kontrolou 
stanoveného článkem 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

(45) Konkrétně to jsou příslušné orgány 
členských států, kdo přijme tato opatření: 
seznam typů léčby, které nevyžadují 
ubytování přes noc a které by byly 
zahrnuty do stejného režimu jako 
nemocniční péče, doprovodná opatření 
k vyloučení zvláštních kategorií léčivých 
přípravků nebo látek z uznávání předpisů 
vydaných v jiném členském státě na 
základě této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Konkrétně by Komise měla být 
zmocněna k přijetí těchto opatření: seznam 
typů léčby, které nevyžadují ubytování 
přes noc a které by byly zahrnuty do 
stejného režimu jako nemocniční péče,
doprovodná opatření k vyloučení

Konkrétně by Komise měla být zmocněna 
k definici těchto opatření pro účely této 
směrnice: doprovodná opatření 
k vyloučení zvláštních kategorií léčivých 
přípravků nebo látek z uznávání předpisů 
vydaných v jiném členském státě na 
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zvláštních kategorií léčivých přípravků 
nebo látek z uznávání předpisů vydaných 
v jiném členském státě na základě této 
směrnice, seznam konkrétních kritérií a 
podmínek, které musí splňovat evropské 
referenční sítě, a postup pro zřízení 
evropských referenčních sítí. Jelikož jde 
o opatření obecného významu, jejichž 
účelem je změna jiných než podstatných 
prvků této směrnice nebo doplnění této 
směrnice o nové jiné než podstatné prvky, 
uvedená opatření by měla být přijata podle 
regulativního postupu s kontrolou
stanoveného článkem 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

základě této směrnice, seznam konkrétních 
kritérií a podmínek, které musí splňovat 
evropské referenční sítě, a postup pro 
zřízení evropských referenčních sítí. 
Jelikož jde o opatření obecného významu, 
jejichž účelem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice nebo 
doplnění této směrnice o nové jiné než 
podstatné prvky, uvedená opatření by měla 
být přijata podle regulativního postupu 
s kontrolou stanoveného článkem 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. en

Odůvodnění

Podle zásady subsidiarity by to měly být samy členské státy, a nikoliv Komise, kdo ve vztahu 
k této směrnici rozhodne o definici nemocniční péče.

Pozměňovací návrh 185
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Konkrétně by Komise měla být 
zmocněna k přijetí těchto opatření: seznam 
typů léčby, které nevyžadují ubytování 
přes noc a které by byly zahrnuty do 
stejného režimu jako nemocniční péče,
doprovodná opatření k vyloučení 
zvláštních kategorií léčivých přípravků 
nebo látek z uznávání předpisů vydaných v 
jiném členském státě na základě této 
směrnice, seznam konkrétních kritérií a 
podmínek, které musí splňovat evropské 
referenční sítě, a postup pro zřízení 
evropských referenčních sítí. Jelikož jde o 
opatření obecného významu, jejichž 
účelem je změna jiných než podstatných 

(45) Konkrétně by Komise měla být 
zmocněna k přijetí těchto opatření: 
doprovodná opatření k vyloučení 
zvláštních kategorií léčivých přípravků 
nebo látek z uznávání předpisů vydaných v 
jiném členském státě na základě této 
směrnice, seznam konkrétních kritérií a 
podmínek, které musí splňovat evropské 
referenční sítě, a postup pro zřízení 
evropských referenčních sítí. Jelikož jde o 
opatření obecného významu, jejichž 
účelem je změna jiných než podstatných 
prvků této směrnice nebo doplnění této 
směrnice o nové jiné než podstatné prvky, 
uvedená opatření by měla být přijata podle 
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prvků této směrnice nebo doplnění této 
směrnice o nové jiné než podstatné prvky, 
uvedená opatření by měla být přijata podle 
regulativního postupu s kontrolou 
stanoveného článkem 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

regulativního postupu s kontrolou 
stanoveného článkem 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Úprava podle změny ustanovení článku 8.
Jak stanoví Smlouvy, pravomoci v oblasti zdravotní péče přísluší členským státům a není 
možno, aby je přebírala Komise.

Pozměňovací návrh 186
Iles Braghetto

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Konkrétně by Komise měla být 
zmocněna k přijetí těchto opatření: seznam 
typů léčby, které nevyžadují ubytování 
přes noc a které by byly zahrnuty do 
stejného režimu jako nemocniční péče, 
doprovodná opatření k vyloučení 
zvláštních kategorií léčivých přípravků 
nebo látek z uznávání předpisů vydaných 
v jiném členském státě na základě této 
směrnice, seznam konkrétních kritérií 
a podmínek, které musí splňovat evropské 
referenční sítě, a postup pro zřízení 
evropských referenčních sítí. 

(45) Konkrétně by Komise měla být 
zmocněna k přijetí těchto opatření: seznam 
typů léčby, které nevyžadují ubytování 
přes noc a které by byly zahrnuty do 
stejného režimu jako nemocniční péče, 
seznam výkonů zahrnutých do služeb 
telemedicíny, laboratorních služeb, 
diagnostiky a vydávání předpisů na dálku, 
doprovodná opatření k vyloučení 
zvláštních kategorií léčivých přípravků 
nebo látek z uznávání předpisů vydaných 
v jiném členském státě na základě této 
směrnice, seznam konkrétních kritérií 
a podmínek, které musí splňovat evropské 
referenční sítě, a postup pro zřízení 
evropských referenčních sítí. 

Or. it

Odůvodnění

Je důležité, aby bylo vyjasněno i to, co to jsou služby telemedicíny, laboratorní služby, 
diagnostika a vydávání předpisů na dálku. Tak bude směrnice jasnější, bude zahrnovat vše, a 
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bude tedy účinná.

Pozměňovací návrh 187
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(45) Konkrétně by Komise měla být 
zmocněna k přijetí těchto opatření: sestavit 
seznam typů léčby, které nevyžadují 
ubytování přes noc a které by byly 
zahrnuty do stejného režimu jako 
nemocniční péče, doprovodná opatření 
k vyloučení zvláštních kategorií léčivých 
přípravků nebo látek z uznávání předpisů 
vydaných v jiném členském státě na 
základě této směrnice, seznam konkrétních 
kritérií a podmínek, které musí splňovat 
evropské referenční sítě, a postup pro 
zřízení evropských referenčních sítí. 
Jelikož jde o opatření obecného významu, 
jejichž účelem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice nebo 
doplnění této směrnice o nové jiné než 
podstatné prvky, uvedená opatření by měla 
být přijata podle regulativního postupu 
s kontrolou stanoveného článkem 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.

(45) Konkrétně by Komise měla být 
zmocněna k přijetí těchto opatření: 
navrhnout členským státům seznam typů 
léčby, které nevyžadují ubytování přes noc 
a které by byly zahrnuty do stejného 
režimu jako nemocniční péče, doprovodná 
opatření k vyloučení zvláštních kategorií 
léčivých přípravků nebo látek z uznávání 
předpisů vydaných v jiném členském státě 
na základě této směrnice, seznam 
konkrétních kritérií a podmínek, které musí 
splňovat evropské referenční sítě, a postup 
pro zřízení evropských referenčních sítí. 
Jelikož jde o opatření obecného významu, 
jejichž účelem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice nebo 
doplnění této směrnice o nové jiné než 
podstatné prvky, uvedená opatření by měla 
být přijata podle regulativního postupu 
s kontrolou stanoveného článkem 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. sv

Odůvodnění

O zdravotní péči by měly v první řadě rozhodovat členské státy.
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Pozměňovací návrh 188
John Bowis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46a) Členský stát, v němž je pacient 
pojištěn, a členský stát, v němž je 
poskytnuta léčba, by měly před 
dvoustrannou spoluprácí a za konzultace 
s pacientem zajistit, že v obou těchto 
členských státech bude po schváleném 
lékařském ošetření k dispozici vhodná 
následná péče a podpora, a že pacientovi 
budou dostupné srozumitelné informace o 
možnostech a nákladech následné péče.
Proto by členské státy měly přijmout 
opatření, která zajistí, že:
a) nezbytné údaje o lékařské a sociální 
péči budou přenášeny s řádným ohledem 
na ochranu soukromí pacientů,
b) zdravotničtí a sociální pracovníci 
v obou zemích spolu budou schopni 
provádět vzájemné konzultace, aby se tak 
pacientům zajistila nejkvalitnější léčba a 
následná péče (včetně sociální podpory).

Or. en
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