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Pozměňovací návrh 557
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 vypouští se

Pravidla platná pro zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě

1. Pokud je zdravotní péče poskytována 
v členském státě jiném, než je ten, 
v němž je pacient pojištěnou osobou, 
nebo v členském státě jiném, než je ten, 
v němž je poskytovatel zdravotní péče 
usazen, registrován nebo v němž má 
sídlo, je na základě článku 5 tato 
zdravotní péče poskytována v souladu 
s právními předpisy členského státu, 
v němž je léčba poskytována.

2. Tento článek se nepoužije v případě 
uznávání odborných kvalifikací.

Or. hu

Odůvodnění

Souhlasíme  se zásadou vztahující se na případy přeshraniční péče popsanou v článku 11, 
který stanoví nutnost použití pravidel členského státu, ve kterém je léčba poskytována, 
zároveň je však totéž upraveno již v článku 5. 

Čl. 11 odst. 2 stanoví nutnost použití ustanovení směrnice 2005/36/ES, tedy použití pravidel 
pro uznání odborné kvalifikace toho státu, ve kterém byla nabyta odborná kvalifikace, 
upravování této otázky zde není potřeba, protože vztah těchto dvou směrnic upravuje článek 
3.
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Pozměňovací návrh 558
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je zdravotní péče poskytována 
v členském státě jiném, než je ten, v němž 
je pacient pojištěnou osobou, nebo 
v členském státě jiném, než je ten, v němž 
je poskytovatel zdravotní péče usazen, 
registrován nebo v němž má sídlo, je na 
základě článku 5 tato zdravotní péče 
poskytována v souladu s právními předpisy 
členského státu, v němž je léčba 
poskytována.

1. Pokud je zdravotní péče poskytována 
v členském státě jiném, než je ten, v němž 
je pacient pojištěnou osobou, je na základě 
článku 5 tato zdravotní péče poskytována v 
souladu s právními předpisy členského 
státu, v němž je léčba poskytována.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná směrnice by se měla týkat pouze přeshraniční spolupráce a případů mobility 
pacientů, tj. využívání zdravotní péče v zahraničí jednotlivými pacienty; odkazy na jiné 
způsoby poskytování zdravotní péče by tedy měly být vypuštěny.

Pozměňovací návrh 559
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 se vypouští

Or. pl

Odůvodnění

Jde o neopodstatněné zdvojování již existujících administrativních jednotek v členských 
státech.
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Pozměňovací návrh 560
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí vnitrostátní kontaktní 
místa pro přeshraniční zdravotní péči a 
sdělí Komisi jejich názvy a kontaktní 
údaje.

1. Členské státy určí jedno nebo více
vnitrostátních kontaktních míst pro 
přeshraniční zdravotní péči a sdělí Komisi 
jejich názvy a kontaktní údaje.

Or. nl

Pozměňovací návrh 561
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí vnitrostátní kontaktní 
místa pro přeshraniční zdravotní péči a 
sdělí Komisi jejich názvy a kontaktní 
údaje.

1. Členské státy určí vnitrostátní kontaktní 
místa pro přeshraniční zdravotní péči a 
sdělí Komisi jejich názvy a kontaktní 
údaje. Členské státy zajistí, aby mezi tato 
kontaktní místa byla zařazena sdružení 
pacientů, zdravotní pojišťovny a 
poskytovatelé zdravotní péče.

Or. nl

Pozměňovací návrh 562
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí vnitrostátní kontaktní 
místa pro přeshraniční zdravotní péči a 

1. Aniž je dotčena konkrétní organizace 
systémů zdravotní péče členských států, 
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sdělí Komisi jejich názvy a kontaktní 
údaje.

členské státy určí existující struktury, jako 
jsou vnitrostátní kontaktní místa pro 
přeshraniční zdravotní péči, a sdělí Komisi 
jejich názvy a kontaktní údaje.

Or. fr

Odůvodnění

Vytvoření těchto kontaktních míst musí respektovat zdravotnické systémy členských států 
v souladu s ustanoveními Smluv.

Pozměňovací návrh 563
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí vnitrostátní kontaktní 
místa pro přeshraniční zdravotní péči a 
sdělí Komisi jejich názvy a kontaktní 
údaje.

1. Členské státy určí vnitrostátní kontaktní 
místa pro přeshraniční zdravotní péči a 
sdělí Komisi jejich názvy a kontaktní 
údaje. Tato vnitrostátní kontaktní místa by 
měla být zřizována účinným a 
transparentním způsobem. Informace o 
jejich existenci by měly být šířeny ve všech 
členských státech tak, aby pacienti měli 
k informacím snadný přístup.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo pacientům umožněno využívat svých práv v přeshraniční zdravotní péči, je velmi 
důležité, aby informace byly snadno dostupné.
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Pozměňovací návrh 564
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

a) zpřístupňuje pacientům informace 
zejména o jejich právech v oblasti 
přeshraniční zdravotní péče, o zárukách 
kvality a bezpečnosti, ochraně osobních 
údajů, postupech podávání stížností a 
prostředcích nápravy, které jsou k dispozici 
pro zdravotní péči, a informace o platných 
podmínkách;

b) pomáhá pacientům při ochraně jejich 
práv a při úsilí o dosažení odpovídající 
nápravy v případě újmy způsobené 
využitím zdravotní péče v jiném členském 
státě; vnitrostátní kontaktní místo 
zejména informuje pacienty o dostupných 
možnostech urovnání sporů, pomáhá při 
nalezení vhodného mimosoudního řešení 
v konkrétním případě a v případě nutnosti 
pomáhá pacientům při sledování jejich 
sporu;

b) stanoví a sdílí transparentní a důležité 
informace s jinými příslušnými 
zdravotnickými regulačními orgány 
s ohledem na mobilitu zdravotnických 
pracovníků; tyto informace musí 
zahrnovat informace týkající se sankcí a 
kroků vyplývajících z trestního chování a 
profesního pochybení a sankcí uložených 
v důsledku snížené způsobilosti k výkonu 
činnosti;

c) shromažďuje podrobné informace o 
vnitrostátních subjektech zabývajících se 
mimosoudním urovnáváním sporů a 
usnadňuje spolupráci s těmito subjekty;
d) usnadňuje rozvoj mezinárodního 
systému pro mimosoudní urovnávání 
sporů v oblasti přeshraniční zdravotní 
péče.

Or. en
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Odůvodnění

Kontaktní místa nebudou moci podávat informace o zdravotní péči poskytované ve všech 
ostatních členských státech. Úkolem kontaktních míst není působit jako právní poradce.

Pozměňovací návrh 565
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl

Pozměňovací návrh 566
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Vnitrostátní kontaktní místo 
členského státu, v němž je pacient 
pojištěn, poskytne pacientům na požádání 
kontaktní údaje týkající se vnitrostátních 
kontaktních míst jiných členských států.

Or. es
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Odůvodnění

Tento článek ukládá členským státům povinnost informovat o údajích, jimiž disponují jiné 
členské státy. To pro ně představuje nadměrnou zátěž. K tomu, aby byly tyto informace 
občanům k užitku, by bylo navíc potřeba neustále je aktualizovat, což se nejeví jako schůdné. 
Má se za to, že by bylo postačující, aby byl každý z členských států odpovědný za poskytování 
informací týkajících se poskytování zdravotní péče na vlastním území, a v každém případě i za 
poskytování informací týkajících se kontaktních údajů vnitrostátních kontaktních míst jiných 
členských států.

Pozměňovací návrh 567
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Organizace pacientů by měly být rovněž zapojeny do spolupráce s vnitrostátními kontaktními 
místy a s příslušnými vnitrostátními orgány v procesu rozšiřování informací a jejich 
poskytování pacientům. Komise by je měla zapojit i do přípravy a přijímání pravidel pro 
informace poskytované pacientům, která by měla odrážet zásady kvality informací 
poskytovaných pacientům, jež byly v nedávné době přijaty Farmaceutickým fórem na vysoké 
úrovni.
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Pozměňovací návrh 568
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce by se neměla omezovat na vnitrostátní orgány, měly by být zapojeny všechny 
významné příslušné orgány. 

Pozměňovací návrh 569
Dagmar Roth-Behrendt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) poskytuje a dodává vyjíždějícím 
pacientům informace o zdravotní péči 
v jiném členském státě a informace o 
platných podmínkách, zejména o jejich 
právech v oblasti přeshraniční zdravotní 
péče; vnitrostátní kontaktní místa rovněž 
pomáhají vyjíždějícím pacientům chránit 
jejich práva a dosáhnout odpovídající 
nápravy v případě újmy způsobené 
využitím zdravotní péče v jiném členském 
státě; vnitrostátní kontaktní místa 
zejména informují pacienty o dostupných 
možnostech urovnání sporů, pomáhají při 
nalezení vhodného mimosoudního řešení 
v konkrétním případě a v případě nutnosti 
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pomáhají pacientům při sledování jejich 
sporu;

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo umožněno řádné fungování vnitrostátních kontaktních míst, je důležité stanovit jejich 
úkoly na základě potřeb pacienta. Proto je nezbytné rozlišovat mezi přijíždějícími a 
vyjíždějícími pacienty a příslušným způsobem přizpůsobit nezbytné povinnosti kontaktních 
míst.

Pozměňovací návrh 570
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) poskytuje a dodává pacientům na 
základě jejich potřeby informace zejména 
o jejich právech v oblasti přeshraniční 
zdravotní péče, o zárukách kvality a 
bezpečnosti, ochraně osobních údajů, 
postupech podávání stížností a prostředcích 
nápravy, které jsou k dispozici pro 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, a informace o platných 
podmínkách;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 571
Peter Liese

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

a) poskytuje a dodává pacientům informace 
zejména o platných vnitrostátních 
požadavcích na kvalitu a bezpečnost, 
ochranu osobních údajů, postupy podávání 
stížností a prostředcích nápravy, které jsou 
k dispozici pro poskytovanou zdravotní 
péči;

Or. de

Odůvodnění

Úkoly vnitrostátních kontaktních míst jsou podle návrhu Komise velmi obsáhlé. V praxi bude 
sotva možné tyto informace poskytovat. Rozhodující je, zda existuje místo, kde lze získat 
všechny informace o zdravotní péči poskytované v příslušném členském státě. 

Pozměňovací návrh 572
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

a) poskytuje a dodává pacientům objektivní 
informace obecné povahy zejména o jejich 
právech v oblasti přeshraniční zdravotní 
péče, informace o kvalitě a bezpečnosti, 
ochraně osobních údajů, postupech 
podávání stížností a prostředcích nápravy, 
které jsou k dispozici pro zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě, 
a informace o platných podmínkách. 
Nesmí obsahovat žádná doporučení 
o poskytovatelích služeb (hodnocení).
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Or. de

Odůvodnění

Vnitrostátní kontaktní místa by měla poskytovat objektivní informace, např. také zprávy 
o kvalitě, které jsou veřejně dostupné, avšak nikoliv zveřejňovat nebo vytvářet hodnocení.

Pozměňovací návrh 573
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) poskytuje a dodává pacientům, kteří 
jsou státními příslušníky jiných členských 
států, na jejich požádání informace 
zejména o jejich právech v oblasti 
přeshraniční zdravotní péče, o zárukách 
kvality a bezpečnosti, ochraně osobních 
údajů, postupech podávání stížností a 
prostředcích nápravy, které jsou k dispozici 
pro zdravotní péči poskytovanou v tomto 
členském státě, a informace o platných 
podmínkách; 

Or. es

Odůvodnění

Tento článek ukládá členským státům povinnost informovat o údajích, jimiž disponují jiné 
členské státy. To pro ně představuje nadměrnou zátěž. K tomu, aby byly tyto informace 
občanům k užitku, by bylo navíc potřeba neustále je aktualizovat, což se nejeví jako schůdné. 
Má se za to, že by bylo postačující, aby byl každý z členských států odpovědný za poskytování 
informací týkajících se poskytování zdravotní péče na vlastním území, a v každém případě i za 
poskytování informací týkajících se kontaktních údajů vnitrostátních kontaktních míst jiných 
členských států.
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Pozměňovací návrh 574
Marianne Thyssen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl

Odůvodnění

V případě přeshraniční péče způsobuje problémy nedostatek informací o statusu 
poskytovatelů zdravotní péče. Členské státy by proto měly mít větší přehled o tom, jestli má 
poskytovatel zdravotní péče veřejný nebo soukromý status, aby tak v případech přeshraniční 
péče zabránily vzniku finančních problémů, které by měly spojitost se soukromým statusem 
poskytovatele zdravotní péče. 

Pozměňovací návrh 575
Evangelia Tzampazi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

zejména o jejich právech v oblasti 
přeshraniční zdravotní péče, o zárukách 
kvality a bezpečnosti, ochraně osobních 
údajů, postupech podávání stížností a 
prostředcích nápravy, které jsou k dispozici 
pro zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, o úrovni přístupnosti 
zdravotnických zařízení v členských 
státech a informace o platných 
podmínkách; 

Or. en

Odůvodnění

Informace o přístupnosti pro zdravotně postižené osoby jsou pro zdravotně postiženého 
člověka nezbytně nutné, pokud zvažuje možnost podrobit se zdravotní péči v jiném členském 
státě.

Pozměňovací návrh 576
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

a) poskytuje a dodává pacientům informace 
zejména o jejich právech v oblasti 
přeshraniční zdravotní péče, informace 
o kvalitě a bezpečnosti, ochraně osobních 
údajů, postupech podávání stížností a 
prostředcích nápravy, které jsou k dispozici 
pro zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, a informace o platných 
podmínkách;

Or. de
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Pozměňovací návrh 577
Iles Braghetto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) poskytuje a dodává pacientům informace 
zejména o jejich právech v oblasti 
přeshraniční zdravotní péče, o zárukách 
kvality a bezpečnosti, ochraně osobních 
údajů, postupech podávání stížností a 
prostředcích nápravy, které jsou k dispozici 
pro zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, a informace o platných 
podmínkách; poskytuje a dodává 
informace týkající se případných 
špičkových zařízení nebo míst, kde je 
poskytována léčba, která jsou považována 
za zvláště vhodná jako pomoc při 
konkrétním daném onemocnění;

Or. it

Odůvodnění

Informace v oblasti práv je třeba doplnit o informace o špičkových zařízeních.

Pozměňovací návrh 578
Christofer Fjellner

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

aa) pomáhat pacientům v otázkách úhrad 
a dohlédnout na to, aby pacientům byly 
jejich výdaje rychle proplaceny;

Or. sv
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Odůvodnění

Je velmi důležité, aby pacientům pomáhala vnitrostátní kontaktní místa, i pokud jde o otázky 
úhrad. Tyto otázky mohou být pro pacienty těžké a komplikované a zde mohou vnitrostátní 
kontaktní místa pomáhat aktivní podporou a poradenstvím.

Pozměňovací návrh 579
Peter Liese

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) pomáhá pacientům při ochraně jejich 
práv a při úsilí o dosažení odpovídající 
nápravy v případě újmy způsobené 
využitím zdravotní péče v jiném členském 
státě; vnitrostátní kontaktní místo 
zejména informuje pacienty o dostupných 
možnostech urovnání sporů, pomáhá při 
nalezení vhodného mimosoudního řešení 
v konkrétním případě a v případě nutnosti 
pomáhá pacientům při sledování jejich 
sporu;

vypouští se

c) shromažďuje podrobné informace o 
vnitrostátních subjektech zabývajících se 
mimosoudním urovnáváním sporů a 
usnadňuje spolupráci s těmito subjekty;
d) usnadňuje rozvoj mezinárodního 
systému pro mimosoudní urovnávání 
sporů v oblasti přeshraniční zdravotní 
péče.

Or. de
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Pozměňovací návrh 580
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pomáhá pacientům při ochraně jejich 
práv a při úsilí o dosažení odpovídající 
nápravy v případě újmy způsobené 
využitím zdravotní péče v jiném členském 
státě; vnitrostátní kontaktní místo 
zejména informuje pacienty o dostupných 
možnostech urovnání sporů, pomáhá při 
nalezení vhodného mimosoudního řešení 
v konkrétním případě a v případě nutnosti 
pomáhá pacientům při sledování jejich 
sporu;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní kontaktní místa budou zdrojem informací o zdravotnických systémech jiných 
členských států a budou spojnicemi s těmito systémy. Nebudou moci poskytnout individuální 
podporu nebo poradenství nebo jednat jako obhájci jednotlivých pacientů. 

Pozměňovací návrh 581
Dagmar Roth-Behrendt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pomáhá pacientům při ochraně jejich 
práv a při úsilí o dosažení odpovídající 
nápravy v případě újmy způsobené 
využitím zdravotní péče v jiném členském 
státě; vnitrostátní kontaktní místo zejména 
informuje pacienty o dostupných 
možnostech urovnání sporů, pomáhá při 
nalezení vhodného mimosoudního řešení v 
konkrétním případě a v případě nutnosti 
pomáhá pacientům při sledování jejich 

b) poskytuje a dodává informace 
přijíždějícím pacientům o platných 
vnitrostátních normách kvality a 
bezpečnosti, ochraně osobních údajů, 
postupech podávání stížností a 
prostředcích nápravy, které jsou k 
dispozici pro zdravotní péči poskytovanou 
v tomto členském státě. Vnitrostátní 
kontaktní místo zejména informuje 
pacienty v případě potřeby o dostupných 
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sporu; možnostech urovnání sporů a pomáhá při 
nalezení vhodného mimosoudního řešení v 
konkrétním případě.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo umožněno řádné fungování vnitrostátních kontaktních míst, je důležité stanovit jejich 
úkoly na základě potřeb pacienta. Proto je nezbytné rozlišovat mezi přijíždějícími a 
vyjíždějícími pacienty a příslušným způsobem přizpůsobit nezbytné povinnosti kontaktních 
míst.

Pozměňovací návrh 582
Evangelia Tzampazi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pomáhá pacientům při ochraně jejich 
práv a při úsilí o dosažení odpovídající 
nápravy v případě újmy způsobené 
využitím zdravotní péče v jiném členském 
státě; vnitrostátní kontaktní místo zejména 
informuje pacienty o dostupných 
možnostech urovnání sporů, pomáhá při 
nalezení vhodného mimosoudního řešení v 
konkrétním případě a v případě nutnosti 
pomáhá pacientům při sledování jejich 
sporu;

b) pomáhá pacientům při ochraně jejich 
práv a při úsilí o dosažení odpovídající 
nápravy v případě újmy způsobené 
využitím zdravotní péče v jiném členském 
státě; vnitrostátní kontaktní místo zejména 
informuje pacienty o dostupných 
možnostech urovnání sporů způsobem 
přístupným zdravotně postiženým osobám, 
pomáhá při nalezení vhodného 
mimosoudního řešení v konkrétním 
případě a v případě nutnosti pomáhá 
pacientům při sledování jejich sporu; 

Or. en

Odůvodnění

Veškeré informace musí být dostupné zdravotně postiženým osobám, oby mohly vykonávat svá 
práva.
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Pozměňovací návrh 583
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pomáhá pacientům při ochraně jejich 
práv a při úsilí o dosažení odpovídající 
nápravy v případě újmy způsobené 
využitím zdravotní péče v jiném členském 
státě; vnitrostátní kontaktní místo zejména 
informuje pacienty o dostupných 
možnostech urovnání sporů, pomáhá při 
nalezení vhodného mimosoudního řešení 
v konkrétním případě a v případě nutnosti 
pomáhá pacientům při sledování jejich 
sporu;

b) pomáhá pacientům, kteří jsou státními 
příslušníky jiných členských států, na 
jejich požádání při ochraně jejich práv a 
při úsilí o dosažení odpovídající nápravy 
v případě újmy způsobené využitím 
zdravotní péče v tomto členském státě; 
vnitrostátní kontaktní místo zejména 
informuje pacienty, kteří jsou státními 
příslušníky jiných členských států, na 
jejich požádání o dostupných možnostech 
urovnání sporů, pomáhá při nalezení 
vhodného mimosoudního řešení 
v konkrétním případě a v případě nutnosti 
pomáhá pacientům při sledování jejich 
sporu;

Or. es

Odůvodnění

Tento článek ukládá členským státům povinnost informovat o údajích, jimiž disponují jiné 
členské státy. To pro ně představuje nadměrnou zátěž. K tomu, aby byly tyto informace 
občanům k užitku, by bylo navíc potřeba neustále je aktualizovat, což se nejeví jako schůdné. 
Má se za to, že by bylo postačující, aby byl každý z členských států odpovědný za poskytování 
informací týkajících se poskytování zdravotní péče na vlastním území, a v každém případě i za 
poskytování informací týkajících se kontaktních údajů vnitrostátních kontaktních míst jiných 
členských států.

Pozměňovací návrh 584
Frieda Brepoels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pomáhá pacientům vykonávat jejich 
práva při nahlížení do jejich lékařské 
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dokumentace, jak je stanoveno v čl. 6 
odst. 5;

Or. en

Pozměňovací návrh 585
Christofer Fjellner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pomáhá pacientům uplatňovat 
procedurální záruky podle článku 9 této 
směrnice, v případě potřeby navázáním 
kontaktu s příslušnými vnitrostátními 
orgány;

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní kontaktní místa by měla být schopna pomoci pacientům chránit jejich práva 
stanovená touto směrnicí proti vnitrostátním orgánům v členském státě, v němž jsou pacienti 
pojištěni, pokud přijmou rozhodnutí týkající se práva na zdravotní péči v jiném členském 
státě. Kontaktní místo by například mělo mít možnost spojit se s odpovědným orgánem, pokud 
není v konkrétním případě dodržena lhůta pro správní rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 586
Dagmar Roth-Behrendt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) shromažďuje podrobné informace o 
vnitrostátních subjektech zabývajících se 
mimosoudním urovnáváním sporů a 
usnadňuje spolupráci s těmito subjekty;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Aby bylo umožněno řádné fungování vnitrostátních kontaktních míst, je důležité stanovit jejich 
úkoly na základě potřeb pacienta. Proto je nezbytné rozlišovat mezi přijíždějícími a 
vyjíždějícími pacienty a příslušným způsobem přizpůsobit nezbytné povinnosti kontaktních 
míst.

Pozměňovací návrh 587
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) shromažďuje podrobné informace o 
vnitrostátních subjektech zabývajících se 
mimosoudním urovnáváním sporů a 
usnadňuje spolupráci s těmito subjekty;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní kontaktní místa budou zdrojem informací o zdravotnických systémech jiných 
členských států a budou spojnicemi s těmito systémy. Nebudou moci poskytnout individuální 
podporu nebo poradenství nebo jednat jako obhájci jednotlivých pacientů. 

Pozměňovací návrh 588
Dagmar Roth-Behrendt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en



AM\764262CS.doc 23/91 PE418.360v01-00

CS

Odůvodnění

Aby bylo umožněno řádné fungování vnitrostátních kontaktních míst, je důležité stanovit jejich 
úkoly na základě potřeb pacienta. Proto je nezbytné rozlišovat mezi přijíždějícími a 
vyjíždějícími pacienty a příslušným způsobem přizpůsobit nezbytné povinnosti kontaktních 
míst.

Pozměňovací návrh 589
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní kontaktní místa budou zdrojem informací o zdravotnických systémech jiných 
členských států a budou spojnicemi s těmito systémy. Nebudou moci poskytnout individuální 
podporu nebo poradenství nebo jednat jako obhájci jednotlivých pacientů.

Pozměňovací návrh 590
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es
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Odůvodnění

Je navrhováno vypustit tento odstavec a začlenit jej do čl. 9 odst. 5 (viz pozměňovací návrh 
k čl. 12 odst. 2 písm.b)), neboť se má za to, že odpovědnost za tuto činnost náleží členským 
státům, nikoliv vnitrostátním kontaktním místům pro přeshraniční zdravotní péči.

Pozměňovací návrh 591
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) poskytuje pacientům informace o 
paralelních systémech přeshraniční 
zdravotní péče (nařízení Rady (EHS) č. 
1408/71 a ustanovení této směrnice)

Or. nl

Pozměňovací návrh 592
Evangelia Tzampazi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) pomáhá pacientům ze zranitelných 
skupin vykonávat práva stanovená v této 
směrnici s cílem podpořit rovný přístup ke 
zdravotní péči.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zabránit tomu, aby zranitelné skupiny byly ještě více znevýhodňovány ve srovnání 
s jinými lidmi, pokud jde o přístup ke zdravotní péči a její využívání.
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Pozměňovací návrh 593
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) usnadňuje pacientovi přístup k 
referenčním evropským sítím.

Or. fr

Odůvodnění

Účast v evropských referenčních sítích se řídí podmínkami stanovenými v článku 15 této 
směrnice. Tyto podmínky by mohly představovat překážku účasti některých členských států, 
což by bylo nevýhodné pro pacienty z těchto členských států trpící nemocemi, jejichž léčbu 
provádí referenční zařízení.

Pozměňovací návrh 594
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 2 přijímá:

3. Komise a členské státy spolupracují a 
určují:

Or. en

Odůvodnění

Povaha informací poskytovaných vnitrostátními kontaktními místy bude záviset na povaze 
jejich zdravotnických systémů a na typu údajů, které již shromažďují. Proto je vhodné, aby 
členské státy spolupracovaly s Komisí a stanovovaly tato opatření.
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Pozměňovací návrh 595
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 19 odst. 2 přijímá:

3. Členské státy s pomocí Komise přijímají 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 19 
odst. 2:

Or. es

Odůvodnění

Nepovažuje se za přípustné, aby těmito činnostmi byla pověřena Komise. To by mělo být 
společným úkolem členských států, které mají možnost využít přitom pomoci ze strany Komise.

Pozměňovací návrh 596
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zásady týkající se informací 
poskytovaných pacientům, které jsou 
stanoveny v odst. 2 písm. a) tohoto článku.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 597
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise vypracuje a zpřístupní 
veřejnosti, zejména na příslušných 
internetových stránkách, seznam 
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vnitrostátních kontaktních míst. 
V příslušné části této internetové stránky 
uvede špičková evropská zařízení 
specializovaná na léčbu konkrétních 
onemocnění a v další zvláštní části 
stránky uvede zařízení specializovaná na
vzácné nemoci.

Or. it

Odůvodnění

Evropský pacient musí mít k dispozici celkový přehled možností léčby některých nemocí, které 
vyžadují zvláštní léčbu, a to na celoevropské úrovni.

Pozměňovací návrh 598
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy si vzájemně pomáhají 
v takové míře, která je nezbytná 
k provedení této směrnice.

1. Členské státy si vzájemně pomáhají 
v takové míře, která je nezbytná 
k provedení této směrnice a za tímto 
účelem uzavřou příslušné dohody.

Or. nl

Pozměňovací návrh 599
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zjednoduší spolupráci v 
oblasti přeshraničního poskytování 
zdravotnických služeb na regionální a 
místní úrovni, poskytování prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií, 
dočasného poskytování přeshraniční 

2. Členské státy zjednoduší spolupráci v 
oblasti přeshraničního poskytování 
zdravotnických služeb na regionální a 
místní úrovni, poskytování prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií, 
dočasného poskytování přeshraniční 
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zdravotní péče nebo poskytování 
přeshraniční zdravotní péče ad hoc i jiné 
formy přeshraniční spolupráce.

zdravotní péče nebo poskytování 
přeshraniční zdravotní péče ad hoc i jiné 
formy přeshraniční spolupráce. Toto by 
mělo platit i v případech zajištění 
naléhavé lékařské péče, zvláště s ohledem 
na plynulé fungování přepravy 
nemocných a zraněných.

Or. de

Odůvodnění

Zejména při nehodách nebo při jiných naléhavých lékařských případech by měla přeshraniční 
spolupráce, zvláště v oblasti přepravy zraněných, fungovat plynule, aby nedocházelo 
k časovým prodlevám z důvodu byrokratických překážek. 

Pozměňovací návrh 600
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zjednoduší spolupráci v 
oblasti přeshraničního poskytování 
zdravotnických služeb na regionální a 
místní úrovni, poskytování prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií, 
dočasného poskytování přeshraniční 
zdravotní péče nebo poskytování 
přeshraniční zdravotní péče ad hoc i jiné 
formy přeshraniční spolupráce.

2. Členské státy zjednoduší spolupráci v 
oblasti přeshraničního poskytování 
zdravotnických služeb na regionální a 
místní úrovni, poskytování prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií,
dočasného poskytování přeshraniční 
zdravotní péče nebo poskytování 
přeshraniční zdravotní péče ad hoc i jiné 
formy přeshraniční spolupráce a uzavřou 
za tímto účelem příslušné dohody.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 601
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zaručí, že do registrů, 
v nichž jsou vedeni poskytovatelé 
zdravotní péče, mohou ve stejné míře 
nahlížet stejné odpovědné orgány ve všech 
členských státech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy si mohou vyměňovat 
informace o etických a trestních řízeních 
proti poskytovatelům zdravotní péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Členské státy poskytnou Evropské 
komisi informace o případech, kdy 
členské státy nesplnily svou povinnost 
vzájemné pomoci. V případě potřeby 
podnikne Evropská komise příslušné 
kroky podle článku 226 Smlouvy. 
Evropská komise pravidelně informuje 
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členské státy o fungování opatření 
týkajících se vzájemné pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise podnítí a podpoří spolupráci 
mezi členskými státy v oblasti sdílení 
zkušeností a informací (týkajících se např. 
osvědčených postupů, dostupných druhů 
léčby, klinických zkoušek a výsledků 
výzkumných projektů) a přispěje tak 
k lepší kvalitě a bezpečnosti zdravotní 
péče v celé EU.

Or. en

Odůvodnění

Úzká spolupráce mezi členskými státy přispěje k dosažení vysoké kvality a bezpečnosti 
zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 605
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy, zejména sousední státy, 
mohou vzájemně uzavírat dohody podle 
odst. 1 a 2 mimo jiné o přínosných 
partnerstvích, která by měla být nadále 
udržována nebo by se měla dále rozvíjet, o 
přílivu a odlivu pacientů mezi těmito 
členskými zeměmi, o mechanismech 
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plánování a o určitých formách 
nemocniční péče. 

Or. nl

Pozměňovací návrh 606
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby k registrům 
poskytovatelů zdravotní péče měli stejný 
přístup jak příslušné orgány daného 
členského státu, tak obdobné příslušné 
orgány v jiných členských státech.

Or. nl

Odůvodnění

Registry statusů poskytovatelů zdravotní péče musí být k dispozici u vnitrostátních 
kontaktních míst, aby tato místa mohla poskytovat informace. 

Pozměňovací návrh 607
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Komise zřídí systém výměny informací 
o trestních řízeních a řízeních týkajících 
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se profesní etiky vedených proti 
poskytovatelům zdravotní péče. 

Or. nl

Odůvodnění

Díky spolupráci mezi členskými státy musí být nezodpovědným poskytovatelům péče 
zabráněno, aby  mohli nadále provozovat svou činnost z jiného členského státu. 

Pozměňovací návrh 608
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Členské státy sdělí Komisi informace o 
případech, kdy jiné členské státy neplní 
svou povinnost vzájemné pomoci. V 
případě nutnosti přijme Komise příslušná 
opatření nutná pro nápravu.

Or. nl

Odůvodnění

Analogicky se směrnicí o službách musí být ustanovení o spolupráci vymahatelná. 
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Pozměňovací návrh 609
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy se budou neprodleně a 
aktivně vzájemně informovat o 
poskytovatelích zdravotní péče nebo 
zdravotnických pracovnících, pokud bude 
přijato regulační opatření proti jejich 
registraci nebo proti jejich oprávnění 
poskytovat služby. 

Or. en

Pozměňovací návrh 610
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy si mohou vyměňovat 
informace o etických a trestních řízeních 
proti poskytovatelům zdravotní péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 611
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy si vyměňují informace o 
disciplinárních a soudních řízeních 
vedených na jejich území proti 
zdravotnickým pracovníkům.
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Or. fr

Odůvodnění

Totéž jako pro pozměňovací návrh k odstavci 2a.

Pozměňovací návrh 612
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy zaručují, že do registrů 
zdravotnických pracovníků členských 
států mohou nahlížet oprávněné orgány 
ostatních členských států.

Or. fr

Odůvodnění

Toto ustanovení má zaručit bezpečnost a zdraví pacientů v rámci stále širší spolupráce a 
vzájemné pomoci mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 613
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Členské státy informují Komisi o 
nesplnění povinnosti členského státu 
v oblasti povinné spolupráce a vzájemné 
pomoci. V případě potřeby Komise přijme 
příslušná opatření podle článku 226 
Smlouvy. 
Komise pravidelně informuje členské státy 
o uplatňování ustanovení týkajících se 
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povinnosti spolupráce.

Or. fr

Odůvodnění

Totéž jako pro pozměňovací návrh k odstavci 2a a 2b.

Pozměňovací návrh 614
Peter Liese

Návrh směrnice
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

článek 14 se vypouští

Or. de

Odůvodnění

Existují velká rizika zneužívání a nesouladu, vznikající pravděpodobně z rozdílných velikostí 
balení a názvů výrobků v jednotlivých členských státech stejně jako z právních nejistot pro 
pacienty při případných uznáváních nároků. Sama Komise v bodě 39 odůvodnění podporuje 
vzájemné lékařské uznávání. 

I bez článku 14 by soudní pravomoc Evropského soudního dvora byla rozsáhle změněna, 
a tudíž má pacient nárok na úhradu, pokud v jiném členském státě, v němž je ošetřen, obdrží 
léčivý přípravek v lékárně.

Pozměňovací návrh 615
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud byl léčivý přípravek registrován 
na jejich území na základě čl. 6 odst. 1 

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

směrnice 2001/83/ES, tento členský stát 
zajistí, aby předpisy vydané pověřenou 
osobou podle lékařského uznání v jiném 
členském státě pro jmenovitě uvedeného 
pacienta mohly být použity pro tento léčivý 
přípravek na jeho území a aby se zabránilo 
jakýmkoli omezením týkajícím se uznávání 
jednotlivých předpisů s výjimkou těch, 
která:

a) jsou nezbytná a přiměřená pro ochranu 
lidského zdraví a nejsou diskriminační 
nebo

a) jsou nezbytná a přiměřená pro ochranu 
lidského zdraví a nejsou diskriminační 
nebo

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

b) jsou založená na oprávněných 
a odůvodněných pochybnostech ohledně 
pravosti nebo obsahu konkrétního předpisu
nebo oprávněnosti předepisující osoby. 
Úhrada nákladů se řídí podle příslušných 
podmínek pojištění v členských státech.

Or. de

Odůvodnění

V konkrétních ojedinělých případech mohou nepochybně i autentické předpisy samy o sobě 
vzbuzovat oprávněné a odůvodněné pochybnosti o oprávnění osoby k předepisování sporných 
léčivých přípravků, např. při možném porušení hranic profesní způsobilosti. K těmto možným 
pochybnostem se přihlíží při změně písm. b).

Pozměňovací návrh 616
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) jsou nezbytná a přiměřená pro ochranu 
lidského zdraví a nejsou diskriminační 
nebo 

a) jsou nezbytná a přiměřená pro ochranu 
lidského zdraví a nejsou diskriminační 
nebo

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Stefano Zappalà

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) jsou nezbytná a přiměřená pro ochranu 
lidského zdraví a nejsou diskriminační 
nebo 

a) jsou nezbytná a přiměřená pro ochranu 
lidského zdraví a nejsou diskriminační 
nebo

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh čl. 14 odst. 1 písm. b) uznává, že předpis může být pravý (v tom smyslu, 
že nebyl padělán), ale i přesto mohou existovat pochybnosti o tom, zda indikující osoba byla 
řádně pověřena nebo zda na její odborné schopnosti není uvaleno konečné omezení výkonu 
praxe. Na toto rozlišení odkazuje čl. 14 odst. 2 písm. a). Tento pozměňovací návrh se zabývá 
touto možnou mezerou v předpisech.

Pozměňovací návrh 618
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání takového předpisu nebude mít 
vliv na:
i) vnitrostátní pravidla upravující 
vydávání léčivých přípravků, včetně 
generické náhrady;
ii) vnitrostátní pravidla upravující 
náhrady za evropské předpisy;
iii) odborné nebo etické povinnosti, které 
vyžadují, aby farmaceut odmítl vydat 
léčivý přípravek, pokud byl předpis vydán 
v členském státě, kde je poskytována péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 619
Stefano Zappalà

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání takového předpisu nebude mít 
vliv na:
i) vnitrostátní pravidla upravující 
vydávání léků, včetně generické náhrady;
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ii) vnitrostátní pravidla upravující úhrady 
za evropské předpisy;
iii) odborné nebo etické povinnosti, které 
vyžadují, aby farmaceut odmítl vydat 
léčivý přípravek, pokud byl předpis vydán 
v členském státě, kde je poskytována péče.

Or. en

Justification

We believe that the objective of the Directive is to facilitate patient mobility, but not to create 
a dual system for domestic patients and patients from another Member State. It follows that 
the dispensing of a medicine prescribed in another Member State should follow the same 
principles as a national prescription. It is important to bear in mind that even though a 
prescription may be recognised, it does not follow that in all cases the pharmacist would be 
required to dispense what is written on the prescription. The Directive does not address this 
distinction. The pharmacist should not feel that he or she must dispense a prescription coming 
from another Member State, in circumstances in which if the prescription was domestic, he or 
she would not dispense, or would dispense a different form of the medicine (e.g. a generic).

Finally, point (iii) is required for clarity: the recognition of the prescription does not affect 
the applicable payment scheme in the Member State concerned.

Pozměňovací návrh 620
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Uznávání takového předpisu nebude mít 
vliv na použití následujících 
vnitrostátních předpisů:
(i) pravidel o vydávání léčivých přípravků, 
včetně substituce generik,
(ii) pravidel o tvorbě cen a úhrad, 
(iii) profesních nebo etických pravidel, 
která farmaceuta opravňují výdej 
odmítnout, pokud byl předpis vystaven v 
jeho vlastním členském státě.

Or. de
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Odůvodnění

Cílem směrnice je podpora mobility pacientů, nikoliv však vytváření rozštěpeného systému 
pro domácí a zahraniční pacienty. Proto by mělo vydávání léčivých přípravků při předložení 
zahraničního předpisu podléhat stejným pravidlům jako u domácího předpisu. Písm. ii) slouží 
nutnému vysvětlení, že uznáním zahraničního předpisu zůstává nedotčen vnitrostátní systém 
tvorby cen a systém úhrad. 

Pozměňovací návrh 621
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznávání těchto předpisů se děje, aniž 
jsou dotčena:
a) vnitrostátní pravidla týkající se formy 
vydávaného léčivého přípravku, včetně 
pravidel pro generické náhrady;
b) vnitrostátní pravidla pro úhradu 
evropských předpisů; 
c) veškeré odborné a etické povinnosti, 
které opravňují farmaceuta odmítnout 
vydat léčivý přípravek, pokud byl předpis 
vydán v členském státě, kde je 
poskytována péče.

Or. fr

Justification

Cet amendement admet qu'une prescription peut être authentique (dans le sens de ne pas être 
fausse), mais des doutes légitimes pourraient subsister quant à l’autorisation du prescripteur. 
Cette distinction est mentionnée dans l’article 14 2 (a). Cet amendement vice à combler cette 
lacune

La délivrance d'un médicament prescrit dans un autre Etat membre doit suivre les mêmes 
principes qu’une prescription nationale. Il est important de considérer que même si une 
prescription peut être reconnue, cela ne signifie pas que le pharmacien d’officine devra, dans 
tous les cas, délivrer ce qui est écrit sur la prescription. La proposition de directive ne prenait 
pas en compte cette distinction. Le pharmacien ne devrait pas estimer qu’il doit en tout cas 
délivrer une prescription venant d'un autre Etat membre, si, dans le cas d’une prescription 
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domestique, il ne délivrerait pas le médicament, ou il délivrerait une forme différente du 
médicament (par exemple un générique). Enfin, le point c) est nécessaire pour clarifier que la 
reconnaissance de la prescription n'affecte pas le régime de paiement applicable dans l'Etat 
membre concerné.

Pozměňovací návrh 622
Iles Braghetto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou nezbytná a přiměřená pro ochranu 
lidského zdraví a nejsou diskriminační 
nebo 

a) nejsou nezbytná a nejsou přiměřená 
pro ochranu lidského zdraví a jsou
diskriminační nebo

Or. it

Odůvodnění

Věta ve verzi navržené Komisí je chybná. V písm. a) jsou totiž vyjmenovány výjimky, které 
umožňují, aby se členské státy odchýlily od obecného pravidla: zákaz jakéhokoli omezení 
uznávání jednotlivých předpisů se připouští v případě, že předpisy nejsou omezeny na to, co je 
nezbytné, nejsou přiměřené pro účely ochrany lidského zdraví, jsou diskriminační.

Pozměňovací návrh 623
Iles Braghetto

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) představují úpravu práva členských 
států stanovit služby, o jejichž poskytování 
rozhodují samotné členské státy.

Or. it

Odůvodnění

Směrnice nemá v úmyslu vyvracet zásadu subsidiarity, která umožňuje, aby členské státy 
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stanovily, jaké služby mají v úmyslu poskytovat.

Pozměňovací návrh 624
Riitta Myller

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za účelem zjednodušení provádění 
odstavce 1 Komise přijme

2. Výše uvedený odstavec 1 vstoupí v 
platnost pouze tehdy, pokud Komise 
přijme dostatečná 

a) opatření umožňující farmaceutovi nebo 
jinému zdravotnickému pracovníku ověřit 
pravost předpisu a to, zda byl předpis 
v jiném členském státě vydán pověřenou 
osobou, a to tím, že vypracuje šablonu 
Společenství pro předpisy a podpoří 
interoperabilitu v oblasti elektronických 
lékařských předpisů;

a) opatření umožňující farmaceutovi nebo 
jinému zdravotnickému pracovníku ověřit 
pravost předpisu a to, zda byl předpis 
v jiném členském státě vydán pověřenou 
osobou, a to tím, že vypracuje šablonu 
Společenství pro předpisy a podpoří 
interoperabilitu v oblasti elektronických 
lékařských předpisů;

b) opatření pro zajištění toho, aby léčivé 
přípravky předepsané v jednom členském 
státě a vydané v jiném členském státě byly 
správně označeny a aby informace o 
přípravku určené pro pacienta byly 
srozumitelné;

b) opatření pro zajištění toho, aby léčivé 
přípravky předepsané v jednom členském 
státě a vydané v jiném členském státě byly 
správně označeny a aby informace o 
přípravku určené pro pacienta byly 
srozumitelné;

c) opatření pro vyloučení zvláštních 
kategorií léčivých přípravků z uznávání 
předpisů stanoveného tímto článkem, 
pokud je to nezbytné k ochraně veřejného 
zdraví.

c) opatření pro vyloučení zvláštních 
kategorií léčivých přípravků z uznávání 
předpisů stanoveného tímto článkem, 
pokud je to nezbytné k ochraně veřejného 
zdraví.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 625
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za účelem zjednodušení provádění 
odstavce 1 Komise přijme:

2. Za účelem zjednodušení provádění 
odstavce 1 členské státy s pomocí Komise 
přijmou:

Or. es

Odůvodnění

Pokud jde o uznávání lékařských předpisů, současný návrh nastoluje situace a problémy, 
které pomohou zajistit, aby byly lékařské předpisy v členských státech vyřizovány kvalitním, 
bezpečným a účinným způsobem (např. postupy pro překonání jazykových bariér či bariér 
způsobených odlišnými farmaceutickými službami atd.). Nepovažuje se za přípustné, aby tato 
opatření jednostranně prováděla Komise. To by mělo být společným úkolem členských států.

Pozměňovací návrh 626
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Za účelem zjednodušení provádění 
odstavce 1 Komise přijme:

2. Za účelem zjednodušení provádění 
odstavce 1 Komise navrhuje:

Or. de

Odůvodnění

Uváděná opatření budou nutně působit na činnost příslušníků zdravotnických povolání a na 
ochranu veřejného zdraví. Zdá se nezbytné, aby si členské státy v těchto oblastech zachovaly 
svoji pravomoc. 
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Pozměňovací návrh 627
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření umožňující farmaceutovi nebo 
jinému zdravotnickému pracovníku ověřit 
pravost předpisu a to, zda byl předpis 
v jiném členském státě vydán pověřenou 
osobou, a to tím, že vypracuje šablonu 
Společenství pro předpisy a podpoří 
interoperabilitu v oblasti elektronických 
lékařských předpisů;

a) nezávazné pokyny umožňující 
farmaceutovi nebo jinému zdravotnickému 
pracovníku ověřit pravost předpisu a to, 
zda byl předpis v jiném členském státě 
vydán pověřenou osobou, a to tím, že 
vypracuje šablonu Společenství pro 
předpisy a podpoří interoperabilitu 
v oblasti elektronických lékařských 
předpisů;

Or. en

Odůvodnění

Bylo by vhodné, aby proveditelnost těchto kroků byla ověřena nejdříve na základě 
nezávazných pokynů.

Pozměňovací návrh 628
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření umožňující farmaceutovi nebo 
jinému zdravotnickému pracovníku ověřit 
pravost předpisu a to, zda byl předpis 
v jiném členském státě vydán pověřenou 
osobou, a to tím, že vypracuje šablonu 
Společenství pro předpisy a podpoří 
interoperabilitu v oblasti elektronických 
lékařských předpisů;

a) opatření umožňující farmaceutovi nebo 
jinému zdravotnickému pracovníku ověřit 
pravost předpisu a to, zda byl předpis 
v jiném členském státě vydán pověřenou 
osobou, a to tím, že vypracuje šablonu 
Společenství pro předpisy, přičemž stanoví 
údaje, které jsou nezbytné pro jejich 
platnost, spolu s jazykovými požadavky,
a podpoří interoperabilitu v oblasti 
elektronických lékařských předpisů 
a důvěrnou povahu pacientových údajů.



AM\764262CS.doc 45/91 PE418.360v01-00

CS

Or. es

Odůvodnění

Pokud jde o uznávání lékařských předpisů, současný návrh nastoluje situace a problémy, 
které pomohou zajistit, aby byly lékařské předpisy v členských státech vyřizovány kvalitním, 
bezpečným a účinným způsobem (např. postupy pro překonání jazykových bariér či bariér 
způsobených odlišnými farmaceutickými službami atd.). Nepovažuje se za přípustné, aby tato 
opatření jednostranně prováděla Komise. To by mělo být společným úkolem členských států.

Pozměňovací návrh 629
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) opatření pro zajištění toho, aby léčivé 
přípravky předepsané v jednom členském 
státě a vydané v jiném členském státě byly 
správně označeny a aby informace 
o přípravku určené pro pacienta byly 
srozumitelné;

b) nezávazné pokyny pro zajištění toho, 
aby léčivé přípravky předepsané v jednom 
členském státě a vydané v jiném členském 
státě byly správně označeny a aby 
informace o přípravku určené pro pacienta 
byly srozumitelné;

Or. en

Odůvodnění

Bylo by vhodné, aby proveditelnost těchto kroků byla ověřena nejdříve na základě 
nezávazných pokynů. 

Pozměňovací návrh 630
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) opatření pro zajištění toho, aby léčivé 
přípravky předepsané v jednom členském 
státě a vydané v jiném členském státě byly 

b) opatření pro zajištění toho, aby léčivé 
přípravky předepsané v jednom členském 
státě a vydané v jiném členském státě byly 
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správně označeny a aby informace 
o přípravku určené pro pacienta byly 
srozumitelné;

správně označeny pouze na základě 
mezinárodního nechráněného názvu 
(INN) a aby informace o přípravku určené 
pro pacienta byly srozumitelné;

Or. en

Odůvodnění

Předpisy by měly obsahovat pouze mezinárodní nechráněný název (INN). INN je mezinárodně 
uznáván a je srozumitelný pro všechny zdravotnické pracovníky. Použitím INN je zajištěno, že 
vydání léčivého přípravku se neomezuje pouze na uvedený (značkový) název. Některé členské 
státy podporují vydávání a spotřebu levnějších generických léčivých přípravků.

Pozměňovací návrh 631
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) opatření pro zajištění toho, aby léčivé 
přípravky předepsané v jednom členském 
státě a vydané v jiném členském státě byly 
správně označeny a aby informace o 
přípravku určené pro pacienta byly 
srozumitelné;

b) opatření pro zajištění toho, aby léčivé 
přípravky předepsané v jednom členském 
státě a vydané v jiném členském státě byly 
správně označeny a aby informace o 
přípravku určené pro pacienta byly 
srozumitelné, včetně vyjasnění ohledně 
různých názvů používaných pro stejný 
léčivý přípravek; na předpisech vydaných 
v souladu s touto šablonou EU musí být 
uveden mezinárodní nechráněný název 
(INN);

Or. fr

Odůvodnění

Obchodní názvy některých léčivých přípravků se mohou v jednotlivých členských státech lišit. 
Předpis s INN by umožnil tento problém vyřešit.
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Pozměňovací návrh 632
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) opatření pro zajištění toho, aby léčivé 
přípravky předepsané v jednom členském 
státě a vydané v jiném členském státě byly 
správně označeny a aby informace o 
přípravku určené pro pacienta byly 
srozumitelné;

b) opatření pro zajištění toho, aby léčivé 
přípravky předepsané v jednom členském 
státě a vydané v jiném členském státě byly 
správně označeny a aby informace o 
přípravku určené pro pacienta byly 
srozumitelné; pokud je název 
předepisovaného přípravku tvořen 
vymyšleným názvem nebo ochrannou 
známkou, uvede se také mezinárodní 
nechráněný název (INN);

Or. es

Odůvodnění

Pokud jde o uznávání lékařských předpisů, současný návrh nastoluje situace a problémy, 
které pomohou zajistit, aby byly lékařské předpisy v členských státech vyřizovány kvalitním, 
bezpečným a účinným způsobem (např. postupy pro překonání jazykových bariér či bariér 
způsobených odlišnými farmaceutickými službami atd.). Nepovažuje se za přípustné, aby tato 
opatření jednostranně prováděla Komise. To by mělo být společným úkolem členských států.

Pozměňovací návrh 633
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) opatření pro zajištění toho, aby léčivé 
přípravky předepsané v jednom členském 
státě a vydané v jiném členském státě byly 
správně označeny a aby informace 
o přípravku určené pro pacienta byly 
srozumitelné;

b) opatření pro zajištění toho, aby léčivé 
přípravky předepsané v jednom členském 
státě a vydané v jiném členském státě byly 
správně označeny a aby informace 
o přípravku určené pro pacienta byly 
srozumitelné; na předpisech vydaných 
v souladu s touto šablonou EU musí být 
uveden mezinárodní nechráněný název 
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(INN);

Or. en

Odůvodnění

Aby byly srozumitelné po celé Evropě, musí předpisy vydané v souladu s šablonou EU 
používat společný jazyk, tj. mezinárodní nechráněné názvy (INN). INN identifikuje výrobky 
podle molekulárního složení, nikoli podle obchodní značky, která se v jednotlivých členských 
státech liší.

Pozměňovací návrh 634
John Bowis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) opatření pro případné zajištění 
kontaktu mezi subjektem, jenž vydal 
předpis, a subjektem, jenž vydává léčivé 
přípravky, aby bylo zajištěno naprosté 
pochopení léčby;

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ba) opatření k usnadnění navázání 
kontaktů mezi předepisující a vydávající 
osobou k objasnění sporných otázek 
týkajících se předpisu;

Or. de
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Odůvodnění

Systém pro uznávání evropských předpisů by měl umožňovat přímý kontakt mezi lékaři 
a lékárníky. Takový přímý kontakt je zásadním předpokladem pro objasnění případných 
otázek o terapii léčivými přípravky a o soudobé běžné praxi v členských státech.

Pozměňovací návrh 636
Stefano Zappalà

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) opatření pro případné zajištění 
kontaktu mezi subjektem, jenž vydal 
předpis, a subjektem, jenž vydává léčivé 
přípravky, aby bylo zajištěno naprosté 
pochopení léčby;

Or. en

Odůvodnění

Systém zajišťující uznávání předpisů na úrovni EU by měl počítat s kontaktem mezi 
subjektem, jenž vydal předpis, a subjektem, jenž vydává léčivé přípravky. Ten je naprosto 
nezbytný, aby bylo zaručeno pochopení léčby, a je obvyklou praxí na vnitrostátní úrovni pro 
komunikaci zdravotnických pracovníků pověřených léčbou v případě pochybností týkajících se 
předpisu.

Pozměňovací návrh 637
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) opatření pro vyloučení zvláštních 
kategorií léčivých přípravků z uznávání 
předpisů stanoveného tímto článkem, 
pokud je to nezbytné k ochraně veřejného 
zdraví.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 638
Stefano Zappalà

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) opatření pro vyloučení zvláštních 
kategorií léčivých přípravků z uznávání 
předpisů stanoveného tímto článkem, 
pokud je to nezbytné k ochraně veřejného 
zdraví.

vypouští se

Or. en

Justification

The judgement as to whether certain categories of medicines should be excluded from the 
recognition system should be dealt with as a national matter. Consistent with national 
competences in this area, policies with regard to the control of authorised medicines can vary 
from State to State. This in return reflects the established principle that Member states may 
determine the level of health protection they wish to grant to their citizens. The Commission 
may challenge the proportionality of such measures, but it is inappropriate that Europe wide 
decisions about such matters should be made at Commission level, and indeed it is doubtful 
whether the Commission has the legal power to do this.

Pozměňovací návrh 639
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) opatření pro vyloučení zvláštních 
kategorií léčivých přípravků z uznávání 
předpisů stanoveného tímto článkem, 
pokud je to nezbytné k ochraně veřejného 
zdraví.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Posouzení, které kategorie léčivých přípravků budou vyloučeny z uznávání, by mělo zůstat 
v kompetenci členských států. Systémy pro dohled nad povolenými léčivými přípravky se v 
členských státech různí. Komise může v ojedinělém případě o přiměřenosti vnitrostátních 
opatření pochybovat, ale zmocnění pro celoevropské rozhodnutí na úrovni Komise uvedené v 
jejím návrhu by překračovalo kompetence, které jí podle Smlouvy přísluší.

Pozměňovací návrh 640
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) opatření pro vyloučení zvláštních 
kategorií léčivých přípravků z uznávání 
předpisů stanoveného tímto článkem, 
pokud je to nezbytné k ochraně veřejného 
zdraví.

c) opatření pro případné zajištění kontaktu 
mezi subjektem, jenž vydal předpis, a 
subjektem, jenž vydává léčivé přípravky, 
aby bylo zajištěno naprosté pochopení 
léčby.

Or. fr

Odůvodnění

Systém zajišťující uznávání předpisů na úrovni EU by měl počítat s kontaktem mezi 
subjektem, jenž vydal předpis, a subjektem, jenž vydává léčivé přípravky. Ten je naprosto 
nezbytný, aby bylo zaručeno naprosté pochopení léčby, a je obvyklou praxí na vnitrostátní 
úrovni pro komunikaci zdravotnických pracovníků pověřených léčbou v případě pochybností 
týkajících se předpisu.

Pozměňovací návrh 641
Iles Braghetto

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) opatření pro vyloučení zvláštních 
kategorií léčivých přípravků z uznávání 
předpisů stanoveného tímto článkem, 
pokud je to nezbytné k ochraně veřejného 

c) opatření pro vyloučení zvláštních 
kategorií léčivých přípravků z uznávání 
předpisů stanoveného tímto článkem, 
pokud se potvrdí podmínky stanovené 
odstavcem 1 nebo je to nezbytné k ochraně 
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zdraví. veřejného zdraví.

Or. it

Odůvodnění

Pro větší zřetelnost je dobré připomenout, jaké podmínky umožňují členským státům 
nezakazovat omezení uznávání jednotlivých předpisů.

Pozměňovací návrh 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) opatření, která stanoví, v jakých 
případech lze nahradit určité léčivo jiným, 
např. v případě nedostatečných zásob 
nebo v naléhavých situacích.

Or. es

Odůvodnění

Pokud jde o uznávání lékařských předpisů, současný návrh nastoluje situace a problémy, 
které pomohou zajistit, aby byly lékařské předpisy v členských státech vyřizovány kvalitním, 
bezpečným a účinným způsobem (např. postupy pro překonání jazykových bariér či bariér 
způsobených odlišnými farmaceutickými službami atd.). Nepovažuje se za přípustné, aby tato 
opatření jednostranně prováděla Komise. To by mělo být společným úkolem členských států.

Pozměňovací návrh 643
Nicolae Vlad Popa

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Rozhodnutí povolit výjimečně léky, 
které nejsou v členském státě, v němž je 
pacient pojištěn, k dispozici, přijme 
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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 644
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření uvedená v odst. 2 písm. a) a b) 
se přijímají regulativním postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 2. Opatření 
uvedená v odstavci 2, jejichž účelem je 
změnit jiné než podstatné prvky této 
směrnice jejím doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 19 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s předcházejícími pozměňovacími návrhy k čl. 14 odst. 2, 
v nichž bylo navrženo, aby se tyto kroky zkoušely nejdříve nezávaznou formou. Tento bod tedy 
již není nutný. 

Pozměňovací návrh 645
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Žádné ustanovení odstavce 1 tohoto 
článku nezavazuje členský stát, v němž je 
pacient pojištěn, aby poskytl pojištěné 
osobě náhradu za léčivý přípravek 
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předepsaný v členském státě, v němž se 
poskytuje léčba, který není uveden mezi 
dávkami poskytovanými této pojištěné 
osobě členským státem, v němž je pacient 
pojištěn.

Or. en

Odůvodnění

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

 Pozměňovací návrh 646
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

 Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy usnadňují rozvoj 
evropských referenčních sítí poskytovatelů 
zdravotní péče. Uvedené sítě jsou vždy 
přístupné novým poskytovatelům zdravotní 
péče, kteří si přejí zapojit se do nich, pokud 
tito poskytovatelé zdravotní péče splňují 
všechny požadované podmínky a kritéria. 

1. Referenční sítě jsou dobrovolná 
propojení pro výměnu vědeckých 
zkušeností s cílem zlepšit možnosti 
zdravotní péče o pacienty se vzácnými 
nemocemi a jsou založeny na metodě 
otevřené koordinace. Referenční sítě jsou 
šancí představit výjimečnost Evropy 
prostřednictvím lékařského výzkumu 
a péče. Členské státy usnadňují rozvoj 
evropských referenčních sítí poskytovatelů 
zdravotní péče. Uvedené sítě jsou vždy 
přístupné novým poskytovatelům zdravotní 
péče, kteří si přejí zapojit se do nich, pokud 
tito poskytovatelé zdravotní péče splňují 
všechny požadované podmínky a kritéria.

Or. de

Odůvodnění

Jde o vytváření systémů zdravotnictví, kterým jsou přiděleny pravomoci členských států. 
Podpora při výměně poznatků a zkušeností v oblasti vzácných nemocí by měla být upravena.
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Pozměňovací návrh 647
Iles Braghetto

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy usnadňují rozvoj 
evropských referenčních sítí poskytovatelů 
zdravotní péče. Uvedené sítě jsou vždy 
přístupné novým poskytovatelům zdravotní 
péče, kteří si přejí zapojit se do nich, pokud 
tito poskytovatelé zdravotní péče splňují 
všechny požadované podmínky a kritéria.

1. Členské státy usnadňují rozvoj 
evropských referenčních sítí poskytovatelů 
zdravotní péče. Uplatňují zkušenosti ze 
spolupráce v oblasti zdravotnictví získané 
v rámci evropských seskupení pro územní 
spolupráci. Uvedené sítě jsou vždy 
přístupné novým poskytovatelům zdravotní 
péče, kteří si přejí zapojit se do nich, pokud 
tito poskytovatelé zdravotní péče splňují 
všechny požadované podmínky a kritéria.

Or. it

Odůvodnění

Evropská seskupení pro územní spolupráci představují nové zkušenosti získané na úrovni 
Společenství na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1082/2006 ze dne 
5. července 2006, na něž je třeba odkazovat v makroregionálním měřítku.

Pozměňovací návrh 648
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy usnadňují rozvoj 
evropských referenčních sítí poskytovatelů 
zdravotní péče. Uvedené sítě jsou vždy 
přístupné novým poskytovatelům zdravotní 
péče, kteří si přejí zapojit se do nich, pokud 
tito poskytovatelé zdravotní péče splňují 
všechny požadované podmínky a kritéria.

1. Členské státy usnadňují rozvoj 
evropských referenčních sítí služeb a 
poskytovatelů zdravotní péče pro vzácné 
nemoci. Uvedené sítě jsou vždy přístupné 
novým poskytovatelům zdravotní péče, 
kteří si přejí zapojit se do nich, pokud tito 
poskytovatelé zdravotní péče splňují 
všechny požadované podmínky a kritéria.

Or. fr
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Odůvodnění

V současné fázi musí být oprávnění evropských referenčních sítí omezena na některé nemoci.

Pozměňovací návrh 649
Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy usnadňují rozvoj 
evropských referenčních sítí poskytovatelů 
zdravotní péče. Uvedené sítě jsou vždy 
přístupné novým poskytovatelům zdravotní 
péče, kteří si přejí zapojit se do nich, pokud 
tito poskytovatelé zdravotní péče splňují 
všechny požadované podmínky a kritéria. 

1. Členské státy usnadňují rozvoj 
evropských referenčních sítí poskytovatelů 
zdravotní péče, zejména v oblasti vzácných 
nemocí. Uvedené sítě jsou vždy přístupné 
novým poskytovatelům zdravotní péče, 
kteří si přejí zapojit se do nich, pokud tito 
poskytovatelé zdravotní péče splňují 
všechny požadované podmínky a kritéria.

Or. de

Odůvodnění

Zřizování evropských referenčních sítí poskytovatelů zdravotní péče je v oblasti vzácných 
nemocí obzvláště prioritou, neboť v této oblasti si jednotlivé členské státy nemohou samy 
ponechat know-how a technologické možnosti, aby pacientovi pomohly správným způsobem. 
Aktivity v oblasti vzácných nemocí mají skutečnou přidanou hodnotu. Proto by vytváření sítí 
mělo začít co nejdříve. 

Pozměňovací návrh 650
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Čl. 15 - odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy stanoví mechanismus 
certifikace a akreditace vnitrostátních 
referenčních sítí s cílem zaručit, že 
léčebné postupy odpovídají normám 
kvality a bezpečnosti. Tuto certifikaci 
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budou provádět stanovené mezinárodní 
instituce a evropský výbor, který se skládá 
ze zástupců členských států a 
nejvýznamnějších sdružení pacientů. Tyto 
instituce a výbor budou pověřeny 
dohledem nad uplatňováním těchto norem 
a jeho sledováním.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné uvažovat o mechanismech nezávislé certifikace procesů a sítí akreditovaných a 
uznávaných členskými státy. Může být vytvořen evropský výbor za účasti zástupců členských 
států a nejvýznamnějších sdružení pacientů, který bude pověřen dohledem nad kroky 
jednotlivých členských států a sledováním jejich uplatňování.

Pozměňovací návrh 651
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cílem evropských referenčních sítí je, vypouští se
a) pomáhat s využitím potenciálu 
spolupráce na evropské úrovni v oblasti 
vysoce specializované zdravotní péče pro 
pacienty a pro systémy zdravotní péče 
prostřednictvím inovací v oblasti lékařské 
vědy a zdravotnických technologií;
b) pomáhat všem pacientům, jejichž 
zdravotní stav vyžaduje zvláštní 
soustředění zdrojů nebo odborných 
znalostí, se získáním přístupu k vysoce 
kvalitní a nákladově efektivní zdravotní 
péči;
c) maximalizovat nákladově efektivní 
využívání zdrojů jejich soustředěním tam, 
kde je to vhodné; 
d) pomáhat se sdílením znalostí a 
s poskytováním odborné přípravy pro 
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zdravotnické pracovníky; 
e) vytvořit měřítka kvality a bezpečnosti a 
pomáhat s rozvojem a šířením 
osvědčených postupů v rámci sítě i mimo 
ni; 
f) pomáhat členským státům, kterým chybí 
dostatečný počet pacientů se specifickou 
diagnózou, technologie nebo míra 
odborných znalostí, v tom, aby mohly 
poskytovat vysoce specializované služby 
nejvyšší kvality v úplném rozsahu.

Or. de

Pozměňovací návrh 652
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) přispět ke shromažďování poznatků 
týkajících se prevence a léčby nemocí a 
závažných a často se vyskytujících 
onemocnění;

Or. nl

Odůvodnění

Spolupráce v rámci evropských referenčních sítí nesmí být omezena pouze na vzácná 
onemocnění.
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Pozměňovací návrh 653
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) maximalizovat nákladově efektivní 
využívání zdrojů jejich soustředěním tam, 
kde je to vhodné; 

c) maximalizovat nákladově efektivní 
využívání zdrojů jejich soustředěním tam, 
kde je to z lékařského hlediska vhodné;

Or. fr

Odůvodnění

Soustředění pravomocí, technických platforem a výzkumných kapacit musí být vždy 
odůvodněno z lékařského a vědeckého hlediska. Musí k němu dojít na základě kritérií kvality. 
Jde o zajištění co nejlepší péče pro pacienty, nikoli o odpověď na finanční požadavky. 

Pozměňovací návrh 654
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) poskytnout nástroje umožňující co 
nejlepší využívání stávajících zdrojů 
v oblasti zdravotní péče v případě 
závažných neštěstí, zejména v hraničních 
oblastech.

Or. fr

Odůvodnění

Na závažná neštěstí vyžadující naléhavou zdravotní péči musí reagovat evropské referenční 
sítě.
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Pozměňovací návrh 655
Kathy Sinnott

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) vypracovat plány a postupy pro 
rozšíření možností specializované 
zdravotní péče v případě rozsáhlých 
neštěstí nebo hromadných stavů nouze, 
zejména v hraničních oblastech. 

Or. en

Odůvodnění

Je zřejmé, že by v případě nehody (nebo katastrofy) měla být zdravotní péče poskytována 
s minimálními administrativními postupy předchozího povolení. 

Potřeba rychlé reakce v naléhavých případech v hraničních oblastech bude vyžadovat širokou 
spolupráci členských států a jejich záchranných lékařských služeb na regionální úrovni. 
V těchto situacích jsou důležitým personálem zdravotníci.

Pozměňovací návrh 656
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme vypouští se
a) seznam specifických kritérií a 
podmínek, které musí evropské referenční 
sítě splňovat, včetně podmínek a kritérií, 
které musí splňovat poskytovatelé 
zdravotní péče, kteří se chtějí zapojit do 
evropských referenčních sítí, aby se 
zajistilo, že evropské referenční sítě
i) mají příslušné kapacity pro 
diagnostikování, následné sledování a 
správu pacientů s dobrými výsledky, které 
mohou případně doložit;
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ii) mají dostatečné kapacity a možnosti 
pro poskytování odpovídajících služeb a 
pro zajištění kvality poskytovaných služeb;
iii) mají kapacity pro poskytování 
odborného poradenství, diagnostikování 
nebo potvrzování diagnóz, pro vytváření 
zásad pro osvědčené postupy a jejich 
dodržování a pro provádění měření 
výsledků a kontroly kvality;
iv) jsou schopny použít multidisciplinární 
přístup;
v) poskytují vysokou úroveň odborných 
znalostí a zkušeností, která je doložena 
publikační činností, granty nebo čestnými 
místy a výukovými a školicími aktivitami;
vi) se významně podílejí na výzkumu;
vii) se zapojí do epidemiologického 
dozoru, například prostřednictvím 
registrů;
viii) jsou úzce propojeny a spolupracují 
s ostatními specializovanými středisky a 
sítěmi na vnitrostátní a mezinárodní 
úrovni a mají kapacitu pro vytváření sítí;
ix) jsou úzce propojeny a spolupracují 
s ostatními specializovanými středisky a 
sítěmi na vnitrostátní a mezinárodní 
úrovni a mají kapacitu pro vytváření sítí;
b) postup pro zřízení evropských 
referenčních sítí.

Or. de

Odůvodnění

Jde o vytváření systémů zdravotnictví, kterým jsou přiděleny pravomoci členských států. 
Podpora při výměně poznatků a zkušeností v oblasti vzácných nemocí by měla být upravena.
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Pozměňovací návrh 657
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – úvodní část a písm. a – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme: 3. Komise navrhne:
a) seznam specifických kritérií a 
podmínek, které musí evropské referenční 
sítě splňovat, včetně podmínek a kritérií, 
které musí splňovat poskytovatelé 
zdravotní péče, kteří se chtějí zapojit do 
evropských referenčních sítí, aby se 
zajistilo, že evropské referenční sítě:

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

Or. en

Justification

As set out in the explanatory memorandum (point 8.3.) of the proposed Directive, the main 
aim of the European reference networks it to “provide healthcare to patients who have 
conditions requiring particular concentration of resources or expertise, in order to provide 
affordable, high-quality and cost-effective care”. This should be reflected in the relevant 
Article of the Directive. The number of researchers and health professionals dealing with rare 
diseases and/or highly specialized care being relatively small, it is essential to pool resources 
for the benefit of European patients. 

Pozměňovací návrh 658
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – úvodní část a písm. a – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme: 3. Komise navrhne:
a) seznam specifických kritérií 
a podmínek, které musí evropské 
referenční sítě splňovat, včetně podmínek 
a kritérií, které musí splňovat 
poskytovatelé zdravotní péče, kteří se 
chtějí zapojit do evropských referenčních 

a) seznam specifických kritérií 
a podmínek, které musí evropské 
referenční sítě splňovat, včetně seznamu 
s ohledem na oblast vzácných nemocí 
a podmínek a kritérií, které musí splňovat 
poskytovatelé zdravotní péče, kteří se 
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sítí, aby se zajistilo, že evropské referenční 
sítě

chtějí zapojit do evropských referenčních 
sítí, aby se zajistilo, že evropské referenční 
sítě

Or. de

Odůvodnění

Jak je objasněno v odůvodnění (bod 8.3) návrhu směrnice, nejdůležitější cíl evropských 
referenčních sítí spočívá v „…které by měly poskytovat zdravotní péči pacientům, jejichž stav 
vyžaduje zvláštní soustředění zdrojů nebo odborných znalostí, aby byla zajištěna cenově 
dostupná, vysoce kvalitní a nákladově efektivní zdravotní péče“. Toto by se mělo v příslušném 
článku směrnice odrazit. Protože počet badatelů a příslušníků zdravotnických povolání, kteří 
se vzácnými nemocemi a/nebo speciální léčbou zabývají, je relativně malý, musí se zdroje ve 
prospěch evropských pacientů sloučit.

Pozměňovací návrh 659
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – úvodní část 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme: 3. Po konzultaci s hlavními zúčastněnými 
stranami Komise přijme:

Or. en

Pozměňovací návrh 660
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – úvodní část 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme: 3. Komise bude spolupracovat 
s evropskými referenčními sítěmi a 
vytvoří: 

Or. en
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Odůvodnění

Komise financovala jako pilotní projekty přibližně pět evropských referenčních sítí. Tyto 
projekty by měly být vyhodnoceny dříve, než budou vypracována závazná kritéria. V této fázi 
by Komise měla spolupracovat s evropskou referenční sítí na tvorbě nezávazných kritérií.

Pozměňovací návrh 661
Georgs Andrejevs

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – úvodní část 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme: 3. Komise ve spolupráci s příslušnými 
odborníky a zúčastněnými stranami 
přijme:

Or. en

Odůvodnění

Při vytváření evropských referenčních sítí budou velmi důležité konzultace se zúčastněnými 
stranami, aby byl vypracován platný a odpovídající seznam kritérií zajišťujících jejich 
fungování.

Pozměňovací návrh 662
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a – úvodní část 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) seznam specifických kritérií a 
podmínek, které musí evropské referenční 
sítě splňovat, včetně seznamu vzácnějších 
nemocí a život ohrožujících a obtížně 
léčitelných nemocí, jež je třeba pokrýt, a
podmínek a kritérií, které musí splňovat 
poskytovatelé zdravotní péče, kteří se 
chtějí zapojit do evropských referenčních 
sítí, aby se zajistilo, že evropské referenční 
sítě:
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Or. en

Odůvodnění

Považuje se za důležité vypracovat seznam vzácnějších nemocí a život ohrožujících nemocí, 
na něž by pacienti zemřeli, pokud by v jejich zemi neexistovala odborná péče. Například co se 
týče rakoviny, v EU existuje několik center specializované léčby, která je třeba podporovat, 
aby lépe sdílela své odborné zkušenosti.

Pozměňovací návrh 663
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a – úvodní část 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a – podbod ix a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ixa) mají vhodné a efektivní vztahy s 
poskytovateli technologie.

Or. fr
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Odůvodnění

Referenční zařízení mají urychlovat šíření inovačních lékařských technologií, ale znění
návrhu neuvádí žádné údaje o vztazích s poskytovateli technologie, kteří jsou důležitým 
zdrojem inovací. 

Pozměňovací návrh 665
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a – podbod ix a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ixa) se v prvé řadě zabývají léčením velmi 
vzácných nemocí nebo stavů, které 
vyžadují tak vysoké náklady nebo tak 
vysoký stupeň specializace, že je nemožné 
poskytovat potřebnou péči v každém 
členském státě;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité nepřipustit takové situace, kdy reference poskytnutá evropskými referenčními 
sítěmi vede k tomu, že není k dispozici péče v blízkosti domova.

Pozměňovací návrh 666
Colm Burke

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a – podbod ix a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ixa) prozkoumají možnost spojit 
vnitrostátní kontaktní místa a evropské 
referenční sítě do jediné institucionální 
struktury v každém jednotlivém členském 
státě.

Or. en
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Odůvodnění

Vnitrostátní kontaktní místa a evropské referenční sítě by mohly být spojeny a stát se tak 
jediným centrálním kontaktním místem pro pacienty hledající informace o přeshraniční 
zdravotní péči.

Pozměňovací návrh 667
Karin Jöns

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) postup pro zřízení evropských 
referenčních sítí.

(b) postup pro zřízení evropských 
referenčních sítí a podporuje rozvoj 
evropského akreditačního postupu 
k zajištění toho, aby certifikace 
poskytovatelů zdravotní péče, kteří 
přináležejí k referenčním sítím, byla 
udělována nezávisle, objektivně, 
transparentně a bez orientace na zisk.

Or. de

Odůvodnění

Jedině prostřednictvím evropského akreditačního postupu je zajištěno, že poskytovatelé 
zdravotní péče, kteří přináležejí k referenčním sítím, nepochybně splňují požadovaná kritéria 
kvality, přičemž bude současně vyhověno zásadě subsidiarity.

Pozměňovací návrh 668
Marianne Thyssen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. nl
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Odůvodnění

Pokud bude na evropské úrovni existovat určitá specializovaná péče, musí být zaručeno, že 
bude dostupná. 

Pozměňovací návrh 669
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. K poskytnutí referencí k léčbě v jiném 
členském státě prostřednictvím 
referenčních sítí by mělo dojít, pokud 
léčení vzácných nemocí nebo stavů 
vyžaduje tak vysoké náklady nebo tak 
vysoký stupeň specializace, že je nemožné 
poskytovat potřebnou péči v konkrétním 
členském státě a reference tak doplňují 
poskytování zdravotní péče v tomto státě.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité nepřipustit takové situace, kdy reference poskytnutá evropskými referenčními 
sítěmi vede k tomu, že není k dispozici péče v blízkosti domova.

Pozměňovací návrh 670
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V případě každé léčby, která nesplňuje 
kritéria odstavce 3a, odpovídá členský stát 
za poskytnutí léčby co nejblíže domova a 
zaručí stejnou územní dostupnost.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité nepřipustit takové situace, kdy reference poskytnutá evropskými referenčními 
sítěmi vede k tomu, že není k dispozici péče v blízkosti domova.

Pozměňovací návrh 671
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Opatření uvedená v tomto článku 
nebudou využívat obvyklého mechanismu 
financování péče, který je jinak uváděn 
v této směrnici. Pro rozvoj evropských 
referenčních sítí se bude využívat 
Evropský fond pro regionální rozvoj1. 
Referenční sítě budou často poskytovat 
péči, která není k dispozici v členském 
státě, v němž má pacient bydliště, a proto 
se nepoužijí takové mechanismy, jako je 
náhrada.
1

http:ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/inde
x_en.htm

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vyjasnit, kdo bude platit, pokud bude poskytnuta reference prostřednictvím 
evropských referenčních sítí. Je rovněž důležité zajistit, aby platba byla provedena tak, aby 
potřebná péče byla skutečně k dispozici všem pacientům a aby se většina jiné péče 
poskytované blíže k domovu neocitla pod tlakem.
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Pozměňovací návrh 672
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Opatření uvedená v odstavci 3, jejichž 
účelem je změnit jiné než podstatné prvky 
této směrnice jejím doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 19 odst. 3.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 673
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Opatření uvedená v odstavci 3, jejichž 
účelem je změnit jiné než podstatné prvky 
této směrnice jejím doplněním, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou uvedeným v čl. 19 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se týká předchozího pozměňovacího návrhu téže autorky k čl. 15 odst. 4. 
Komise financovala jako pilotní projekty přibližně pět evropských referenčních sítí. Tyto 
projekty by měly být vyhodnoceny dříve, než budou vypracována závazná kritéria. V této fázi 
by Komise měla spolupracovat s evropskou referenční sítí na tvorbě nezávazných kritérií.
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Pozměňovací návrh 674
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

 Návrh směrnice
Článek 15 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Pilotní oblasti

Aby bylo v budoucnu dosaženo co 
nejefektivnější zdravotnické politiky, určí 
Komise příhraniční regiony, které budou 
fungovat jako pilotní oblasti, kde mohou 
být důkladně testovány, analyzovány a 
vyhodnocovány inovační iniciativy v 
oblasti přeshraniční zdravotní péče. 

Or. nl

Pozměňovací návrh 675
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Článek 16

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 se vypouští

Or. sv

Odůvodnění

Politické řízení zdravotní péče není otázkou vměšování se např. do toho, jak mají být 
prováděny operace. Mělo by se jednat o určení pevného rámce, provádění hodnocení 
efektivity, poskytování poradenství ve finančních otázkách a dohled nad tím, aby kvalita byla 
uspokojující a v souladu s úrovní politických ambicí v oblasti zdravotní péče. Členské státy 
řídily svou zdravotní péči bezpečným a spolehlivým způsobem. Zdravotní péče, včetně 
hodnocení nových produktů a metod, by měla být i nadále řízena na vnitrostátní úrovni, 
protože jinak existuje riziko nárůstu byrokracie.
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Pozměňovací návrh 676
Linda McAvan

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 2 zvláštní opatření 
nezbytná pro dosažení interoperability 
systémů informačních a komunikačních 
technologií v oblasti zdravotní péče, 
pokud se členské státy rozhodnou tyto 
systémy zavést. Uvedená opatření budou 
odrážet vývoj v oblasti zdravotnických 
technologií a lékařské vědy při současném 
dodržení základního práva na ochranu 
osobních údajů v souladu s platnými 
právními předpisy. Stanoví zejména normy 
a terminologie nezbytné pro 
interoperabilitu příslušných systémů 
informačních a komunikačních technologií, 
aby bylo zajištěno bezpečné, vysoce 
kvalitní a účinné poskytování 
přeshraničních zdravotních služeb.

Komise vypracuje společně s členskými 
státy opatření na podporu interoperability 
informací a komunikačních technologií 
tak, jak je to nezbytné k zajištění 
bezpečnosti pacientů v oblasti 
přeshraniční zdravotní péče. Uvedená 
opatření budou odrážet vývoj v oblasti 
zdravotnických technologií a lékařské vědy 
při současném dodržení základního práva 
na ochranu osobních údajů v souladu 
s platnými právními předpisy. Stanoví 
zejména normy a terminologie nezbytné 
pro interoperabilitu příslušných systémů 
informačních a komunikačních technologií, 
aby bylo zajištěno bezpečné, vysoce 
kvalitní a účinné poskytování 
přeshraničních zdravotních služeb.

Or. en

Odůvodnění

Opatření týkající se e-zdravotnictví musí být pečlivě promyšlena před přijetím závazných 
norem. Členské státy již podnikají kroky v rámci akce e-zdravotnictví 2004 k opatřením pro 
široké přijetí technologií e-zdravotnictví do roku 2010. Tato směrnice by neměla předjímat 
splnění tohoto plánu.

Pozměňovací návrh 677
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 2 zvláštní opatření 

Komise přijme v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 2 zvláštní opatření 
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nezbytná pro dosažení interoperability 
systémů informačních a komunikačních 
technologií v oblasti zdravotní péče, pokud 
se členské státy rozhodnou tyto systémy 
zavést. Uvedená opatření budou odrážet 
vývoj v oblasti zdravotnických technologií 
a lékařské vědy při současném dodržení 
základního práva na ochranu osobních 
údajů v souladu s platnými právními 
předpisy. Stanoví zejména normy a 
terminologie nezbytné pro interoperabilitu 
příslušných systémů informačních a 
komunikačních technologií, aby bylo 
zajištěno bezpečné, vysoce kvalitní a 
účinné poskytování přeshraničních 
zdravotních služeb.

nezbytná pro dosažení interoperability 
systémů informačních a komunikačních 
technologií v oblasti zdravotní péče, pokud 
se členské státy rozhodnou tyto systémy 
zavést. Uvedená opatření budou v souladu 
s právními předpisy na ochranu údajů 
platnými v jednotlivých členských státech 
a také budou odrážet vývoj v oblasti 
zdravotnických technologií a lékařské vědy 
při současném dodržení základního práva 
na ochranu osobních údajů. Stanoví 
zejména normy a terminologie nezbytné 
pro interoperabilitu příslušných systémů 
informačních a komunikačních technologií, 
aby bylo zajištěno bezpečné, vysoce 
kvalitní a účinné poskytování 
přeshraničních zdravotních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Richard Seeber

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise přijme v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 2 zvláštní opatření 
nezbytná pro dosažení interoperability 
systémů informačních a komunikačních 
technologií v oblasti zdravotní péče, pokud 
se členské státy rozhodnou tyto systémy 
zavést. Uvedená opatření budou odrážet 
vývoj v oblasti zdravotnických technologií 
a lékařské vědy při současném dodržení
základního práva na ochranu osobních 
údajů v souladu s platnými právními 
předpisy. Stanoví zejména normy 
a terminologie nezbytné 
pro interoperabilitu příslušných systémů 
informačních a komunikačních technologií, 
aby bylo zajištěno bezpečné, vysoce 
kvalitní a účinné poskytování 
přeshraničních zdravotních služeb.

Komise přijme v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 2 zvláštní opatření 
nezbytná pro dosažení interoperability 
systémů informačních a komunikačních 
technologií v oblasti zdravotní péče, pokud
se členské státy rozhodnou tyto systémy 
zavést. Uvedená opatření budou odrážet 
vývoj v oblasti zdravotnických technologií 
a lékařské vědy při současném dodržení 
základního práva na ochranu osobních 
údajů v souladu s příslušnými zákony na 
ochranu údajů platnými v každém 
členském státu. Stanoví zejména normy 
a terminologie nezbytné 
pro interoperabilitu příslušných systémů 
informačních a komunikačních technologií, 
aby bylo zajištěno bezpečné, vysoce 
kvalitní a účinné poskytování 
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přeshraničních zdravotních služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 679
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 2 zvláštní opatření 
nezbytná pro dosažení interoperability 
systémů informačních a komunikačních 
technologií v oblasti zdravotní péče, pokud 
se členské státy rozhodnou tyto systémy 
zavést. Uvedená opatření budou odrážet 
vývoj v oblasti zdravotnických technologií 
a lékařské vědy při současném dodržení 
základního práva na ochranu osobních 
údajů v souladu s platnými právními 
předpisy. Stanoví zejména normy a 
terminologie nezbytné pro interoperabilitu 
příslušných systémů informačních a 
komunikačních technologií, aby bylo 
zajištěno bezpečné, vysoce kvalitní a 
účinné poskytování přeshraničních 
zdravotních služeb.

Komise přijme v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 2 zvláštní opatření 
nezbytná pro dosažení interoperability 
systémů informačních a komunikačních 
technologií v oblasti zdravotní péče, pokud 
se členské státy rozhodnou tyto systémy 
zavést. Uvedená opatření budou odrážet 
vývoj v oblasti zdravotnických technologií 
a lékařské vědy při současném dodržení 
základního práva na ochranu osobních 
údajů v souladu s platnými právními 
předpisy. Stanoví zejména:

- normy a terminologie nezbytné pro 
interoperabilitu příslušných systémů 
informačních a komunikačních technologií, 
aby bylo zajištěno bezpečné, vysoce 
kvalitní a účinné poskytování 
přeshraničních zdravotních služeb;
- pravidla týkající se přístupu k lékařské 
dokumentaci, zejména pravidla týkající se 
obdržení výslovného souhlasu pacienta 
s přístupem k jeho lékařské dokumentaci.

Or. fr
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Odůvodnění

Je důležité stanovit přísná pravidla pro přístup ke zdravotní dokumentaci a pro způsob 
vyjádření výslovného souhlasu s prohlížením konkrétní zdravotní dokumentace.

Pozměňovací návrh 680
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise přijme v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 2 zvláštní opatření 
nezbytná pro dosažení interoperability 
systémů informačních a komunikačních 
technologií v oblasti zdravotní péče, pokud 
se členské státy rozhodnou tyto systémy 
zavést. Uvedená opatření budou odrážet
vývoj v oblasti zdravotnických technologií 
a lékařské vědy při současném dodržení 
základního práva na ochranu osobních 
údajů v souladu s platnými právními 
předpisy. Stanoví zejména normy 
a terminologie nezbytné 
pro interoperabilitu příslušných systémů 
informačních a komunikačních technologií, 
aby bylo zajištěno bezpečné, vysoce 
kvalitní a účinné poskytování 
přeshraničních zdravotních služeb.

Členské státy přijmou v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2 
zvláštní opatření nezbytná pro dosažení 
interoperability systémů informačních a 
komunikačních technologií v oblasti 
zdravotní péče, pokud se členské státy 
rozhodnou tyto systémy zavést. Uvedená 
opatření budou odrážet vývoj v oblasti 
zdravotnických technologií a lékařské vědy 
při současném dodržení základního práva 
na ochranu osobních údajů v souladu 
s platnými právními předpisy. Stanoví 
zejména normy a terminologie nezbytné 
pro interoperabilitu příslušných systémů 
informačních a komunikačních technologií, 
aby bylo zajištěno bezpečné, vysoce 
kvalitní a účinné poskytování 
přeshraničních zdravotních služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 681
Georgs Andrejevs

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby využívání e-
zdravotnictví a jiných služeb telemedicíny: 
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a) zachovávalo stejné odborné lékařské 
normy kvality a bezpečnosti, jaké jsou 
používány pro poskytování neelektronické 
zdravotní péče;
b) poskytovalo pacientům odpovídající 
ochranu, zejména zavedením příslušných 
regulačních opatření pro praktické lékaře 
podobných opatřením používaným pro 
poskytování neelektronické zdravotní 
péče.

Or. en

Odůvodnění

Tato nová technologie nepřináší pouze pokrok, ale může vést i k případnému zneužití 
informačních a komunikačních technologií ve zdravotní péči a s tím spojeným možným 
rizikům pro pacienty. Proto musí být na tyto služby uplatněna tatáž úroveň záruk, co se týče 
kvality a bezpečnosti, jako na standardní lékařské úkony. 

Pozměňovací návrh 682
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zaručí, že používání e-
zdravotnictví a služeb telemedicíny se
bude řídit stejnými normami kvality a 
bezpečnosti, jaké jsou používány pro 
poskytování neelektronické zdravotní 
péče.

Or. en
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Pozměňovací návrh 683
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Článek 17

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 se vypouští

Or. sv

Odůvodnění

Politické řízení zdravotní péče není otázkou vměšování se např. do toho, jak mají být 
prováděny operace. Mělo by se jednat o určení pevného rámce, provádění hodnocení 
efektivity, poskytování poradenství ve finančních otázkách a dohled nad tím, aby kvalita byla 
uspokojující a v souladu s úrovní politických ambicí v oblasti zdravotní péče. Členské státy 
řídily svou zdravotní péči bezpečným a spolehlivým způsobem. Zdravotní péče, včetně 
hodnocení nových produktů a metod, by měla být i nadále řízena na vnitrostátní úrovni, 
protože jinak existuje riziko nárůstu byrokracie.

Pozměňovací návrh 684
Richard Seeber

Návrh směrnice
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce při řízení v oblasti nových 
zdravotnických technologií

Spolupráce při řízení v oblasti 
zdravotnických technologií

1. Členské státy usnadní rozvoj a 
fungování sítě spojující vnitrostátní orgány 
nebo subjekty odpovědné za hodnocení 
zdravotnických technologií.

1. Členské státy usnadní rozvoj a 
fungování sítě spojující vnitrostátní orgány 
nebo subjekty odpovědné za hodnocení 
zdravotnických technologií.

1a. Evropská komise vytvoří po konzultaci 
s Evropským parlamentem operační 
rámec pro síť založený na zásadách dobré 
správy věcí veřejných zahrnující 
transparentnost, nestrannost, spravedlivé 
postupy a plnou účast zúčastněných stran 
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všech příslušných společenských skupin, 
včetně zdravotnických pracovníků, 
pacientů, vědců a zástupců odvětví.

2. Cílem sítě pro hodnocení 
zdravotnických technologií je:

2. Cílem sítě pro hodnocení 
zdravotnických technologií je:

a) podpořit spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány nebo subjekty;

a) podpořit spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány nebo subjekty;

aa) najít trvale udržitelné způsoby, které 
by uvedly v soulad cíle přístupu k léčivým 
přípravkům, ocenění inovace a správu 
rozpočtů určených na zdravotní péči;
ab) vytvořit transparentní, objektivní, 
všeobecné a aktuální postupy a metody, 
které podpoří rovnováhu mezi všemi cíli;
ac) zajistit plnou účast všech příslušných 
společenských skupin, zejména pacientů, 
zdravotnických pracovníků, vědců a 
zástupců odvětví;

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

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

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

3. Členské státy určí orgány nebo subjekty, 
které se zapojí do sítě uvedené v odstavci 
1. Komise udělí povolení k účasti na této 
síti pouze těm orgánům, které splňují 
zásady dobré správy věcí veřejných .

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

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

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná síť musí být provozována v souladu se zásadami dobré správy věcí veřejných tak, 
jak je stanoveno v bílé knize Komise o evropské správě věcí veřejných (2001), zejména co se 
týče otevřenosti, odpovědnosti, účinnosti a soudržnosti. Spolupráce v hodnocení 
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zdravotnických technologií by měla podpořit transparentnost, objektivitu, komplexnost a 
aktuálnost postupů. Komise by proto měla připustit pouze takové orgány na hodnocení 
zdravotnických technologií, které splňují tyto normy. Tento pozměňovací návrh souvisí 
s pozměňovacím návrhem ke 43. bodu odůvodnění.

Pozměňovací návrh 685
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice
Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce při řízení v oblasti nových
zdravotnických technologií 

Spolupráce při řízení v oblasti 
zdravotnických technologií

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení je třeba uplatňovat u všech zdravotnických technologií, včetně technologií, které 
se již používají. Lze tím usnadnit přidělování zdrojů ze zdravotnických systémů členských 
států.

Pozměňovací návrh 686
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy usnadní rozvoj a 
fungování sítě spojující vnitrostátní orgány 
nebo subjekty odpovědné za hodnocení 
zdravotnických technologií.

1. Členské státy usnadní rozvoj a 
fungování sítě spojující vnitrostátní orgány 
nebo subjekty odpovědné za hodnocení 
zdravotnických technologií. Ta vytvoří 
operační rámec pro síť založený na 
zásadách dobré správy věcí veřejných 
zahrnující transparentnost, nestrannost, 
spravedlivé postupy a plnou účast 
zúčastněných stran všech příslušných 
skupin, včetně zdravotnických 
pracovníků, pacientů, vědců a zástupců 
odvětví, a to s výjimkou případů, kdy 
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vnitrostátní právo brání účasti jedné nebo 
více z těchto zúčastněných stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 687
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy usnadní rozvoj a 
fungování sítě spojující vnitrostátní orgány 
nebo subjekty odpovědné za hodnocení 
zdravotnických technologií.

1. Členské státy usnadní rozvoj a 
fungování sítě spojující vnitrostátní orgány 
nebo subjekty odpovědné za hodnocení 
zdravotnických technologií. Členské státy 
vytvoří systém založený na zásadách dobré 
správy věcí veřejných zahrnující 
transparentnost, nestrannost, spravedlivé 
postupy a plnou účast zúčastněných stran 
všech příslušných skupin na fungování 
sítě, včetně sociálních partnerů 
zdravotnických pracovníků, pacientů, 
vědců a zástupců odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření sítě k usnadnění spolupráce v oblasti řízení nových zdravotnických technologií by 
mělo zahrnovat všechny příslušné zúčastněné strany, včetně sociálních partnerů.

Pozměňovací návrh 688
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy usnadní rozvoj a 
fungování sítě spojující vnitrostátní orgány 
nebo subjekty odpovědné za hodnocení 
zdravotnických technologií.

1. Členské státy usnadní rozvoj a 
fungování sítě spojující vnitrostátní orgány 
nebo subjekty odpovědné za hodnocení 
zdravotnických technologií. Členské státy 
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vytvoří systém založený na zásadách dobré 
správy věcí veřejných zahrnující 
transparentnost, nestrannost, spravedlivé 
postupy a plnou účast zúčastněných stran 
všech příslušných skupin na fungování 
sítě, včetně sociálních partnerů 
zdravotnických pracovníků, pacientů, 
vědců a zástupců odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření sítě k usnadnění spolupráce v oblasti řízení nových zdravotnických technologií by 
mělo zahrnovat všechny příslušné zúčastněné strany, včetně sociálních partnerů.

Pozměňovací návrh 689
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy usnadní rozvoj a 
fungování sítě spojující vnitrostátní orgány 
nebo subjekty odpovědné za hodnocení 
zdravotnických technologií.

1. Členské státy usnadní rozvoj a 
fungování sítě spojující vnitrostátní orgány 
nebo subjekty odpovědné za hodnocení 
zdravotnických technologií. Členské státy 
vytvoří systém založený na zásadách dobré 
správy věcí veřejných zahrnující 
transparentnost, nestrannost, spravedlivé 
postupy a plnou účast zúčastněných stran 
všech příslušných skupin na fungování 
sítě, včetně sociálních partnerů 
zdravotnických pracovníků, pacientů, 
vědců a zástupců odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření sítě k usnadnění spolupráce v oblasti řízení nových zdravotnických technologií by 
mělo zahrnovat všechny příslušné zúčastněné strany, včetně sociálních partnerů.
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Pozměňovací návrh 690
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropská komise vytvoří po konzultaci 
s Evropským parlamentem operační 
rámec pro síť založený na zásadách dobré 
správy věcí veřejných zahrnující 
transparentnost, nestrannost, spravedlivé 
postupy a plnou účast zúčastněných stran 
všech příslušných společenských skupin, 
včetně zdravotnických pracovníků, 
pacientů a zástupců odvětví.

Or. fr

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že institucionální spolupráce mezi vnitrostátními orgány nebo subjekty 
odpovědnými za hodnocení zdravotnických technologií přispívá k vyváženému, 
informovanému a transparentnímu procesu rozhodování, musí být síť otevřená pro účast 
dotčených subjektů.

Pozměňovací návrh 691
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Sítě pracují na základě jednacího 
rámce, který spočívá na zásadách 
zodpovědné řídicí praxe. Tyto zásady 
zahrnují mimo jiné transparentní jednání, 
formální právo odvolání, objektivitu, 
nestrannost a také kompletní účast všech 
relevantních zájmových skupin.

Or. de
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Odůvodnění

Jak kvalita, tak také hodnověrnost pracovních výsledků sítí se zvýší uplatňováním zásad 
zodpovědné řídicí praxe, např. transparentní jednání a právo odvolání. Zájmové skupiny, 
jako jsou pacienti, lékaři a průmysl, mohou poskytnout při hodnocení zdravotnických 
technologií substanční přidanou hodnotu, měly by proto být do pracovních postupů 
komplexně zahrnuty. 

Pozměňovací návrh 692
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cílem sítě pro hodnocení 
zdravotnických technologií je:

2. Cílem sítě pro hodnocení 
zdravotnických technologií je:

a) podpořit spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány nebo subjekty;

a) najít trvalá řešení pro dosažení 
rovnováhy mezi cíli veřejného zdraví, 
přístupu k léčivým přípravkům, odměny 
za inovace a řízení zdravotnických 
rozpočtů;
aa) vypracovat transparentní postupy a 
metody pro tyto cíle;
ab) zajistit účast všech zúčastněných 
stran, zejména pacientů, zástupců 
zdravotnické komunity a odvětví, na 
rozhodování, které může ovlivnit veřejné 
zdraví, inovace a konkurenceschopnost 
Evropské unie ve střednědobé a 
dlouhodobé perspektivě;

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

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

ba) analyzovat povahu a typ informací, 
které mohou být vyměňovány.

Or. fr
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Odůvodnění

Hlavním cílem sítě musí být soulad s cílem hodnocení zdravotnických technologií: optimální 
využívání zdrojů ve zdravotnictví na trvalé financování zdravotnických systémů, rychlý přístup 
pacientů k léčivým přípravkům a zohlednění zdravotnických inovací. Síť tedy musí zahrnovat 
všechny dotčené subjekty, jak je uvedeno v závěrech a doporučeních fóra.

Pozměňovací návrh 693
Peter Liese

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

(b) podpořit poskytování objektivních, 
spolehlivých, včasných, transparentních 
a přenositelných informací o střednědobé 
a dlouhodobé účinnosti zdravotnických 
technologií a také o možných vedlejších 
jevech a důsledcích pro společnost, 
a umožnit účinnou výměnu těchto 
informací mezi vnitrostátními orgány nebo 
subjekty.

Or. de

Odůvodnění

Tímto článkem se upravuje spolupráce míst kompetentních pro zhodnocení technických 
postupů ve zdravotnictví. Tato místa nedisponují pouze informacemi o účinnosti, ale také 
o možných vedlejších jevech a společenských změnách. Výměna o těchto otázkách by proto 
měla rovněž probíhat.

Pozměňovací návrh 694
Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 2 přijme opatření 

vypouští se
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nezbytná pro zřízení a řízení této sítě a pro 
určení povahy a typu informací, které se 
mají vyměňovat.

Or. de

Pozměňovací návrh 695
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Komise bude spolupracovat s členskými 
státy a vytvoří opatření nezbytná pro 
zřízení a řízení této sítě a pro určení 
povahy a typu informací, které se mají 
vyměňovat.

Or. en

Odůvodnění

Není nezbytné, aby Komise přijímala závazná opatření pro řízení sítí pro hodnocení 
zdravotnických technologií.

Pozměňovací návrh 696
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Ćl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

4. Komise v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 19 odst. 3 přijme opatření nezbytná 
pro zřízení a řízení této sítě a pro určení 
povahy a typu informací, které se mají 
vyměňovat.

Or. de
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Odůvodnění

Tento odstavec odkazuje na komitologii, které se má použít. Evropský parlament musí v tomto 
významném bodě zachovat možnost ovlivňování podle nových postupů (právo kontroly).

Pozměňovací návrh 697
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Komise v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 19 odst. 2 přijme opatření nezbytná 
pro zřízení, řízení a transparentní 
fungování této sítě.

Or. fr

Odůvodnění

Síť musí fungovat transparentně, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí přijatá na základě výměny 
informací jsou důvěryhodná.

Síť musí určit typ informací, které se mají vyměňovat. Všichni účastníci sítě musí být zapojeni 
do této debaty, jež musí být jednou z prvních činností sítě.

Pozměňovací návrh 698
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. de
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Pozměňovací návrh 699
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Shromažďování informací v rámci tohoto 
článku se bude provádět v úzké 
součinnosti se shromažďováním údajů 
stanovených Správní komisí pro sociální 
zabezpečení migrujících pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 700
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze 
zástupců členských států, kterému předsedá 
zástupce Komise.

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze 
zástupců členských států, kterému předsedá 
zástupce členských států.

Komise provede konzultace se 
zúčastněnými stranami, jako jsou zástupci 
plátců včetně zdravotních pojišťoven, 
pacientů a zdravotnických pracovníků 
(včetně nemocnic), a to v případě, že to 
považuje za nezbytné, nebo pokud o to 
požádá některá ze zúčastněných stran.

Or. fr

Odůvodnění

Co se týče zdravotnictví, jsou oprávněny pouze členské státy, a proto má komisi předsedat 
jeden z jejich zástupců. Musí mít kromě toho konzultovat možnost zúčastněné strany.
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Pozměňovací návrh 701
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze 
zástupců členských států, kterému předsedá 
zástupce Komise.

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze 
zástupců členských států, kterému předsedá 
zástupce členských států. Komise může být 
doplněna o zástupce pacientů, plátců a 
zdravotnických pracovníků.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný postup komitologie povede k neprůhlednému a nedemokratickému procesu. Ke 
zprůhlednění tohoto postupu je třeba, aby členské státy a zúčastněné strany hrály významnější 
úlohu.

Pozměňovací návrh 702
Georgs Andrejevs

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze 
zástupců členských států, kterému předsedá 
zástupce Komise.

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze 
zástupců členských států, kterému předsedá 
zástupce Komise. Komise tak zajistí 
odpovídajícím způsobem konzultaci 
s experty z příslušných skupin pacientů a 
odborníků zejména v souvislosti 
s prováděním této směrnice a předloží 
odůvodněnou zprávu o těchto 
konzultacích. 

Or. en

Odůvodnění

Úspěšného provádění této směrnice lze dosáhnout pouze při zapojení všech příslušných stran. 
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Proto musí být vytvořen odpovídající konzultační mechanismus, který bude nápomocen 
přeshraniční komisi pro zdravotní péči. 

Pozměňovací návrh 703
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Do tří let od data stanoveného v čl. 22 odst. 
1 Komise vyhotoví zprávu o uplatňování 
této směrnice a předloží ji Evropskému 
parlamentu a Radě, a poté nejméně 
každých pět let. V této zprávě věnuje 
zvláštní pozornost důsledkům uplatňování 
této směrnice na přístup ke zdravotní péči 
a zdravotním službám z finančního a 
zeměpisného hlediska, na mobilitu 
pacientů a všech subjektů zdravotnických 
systémů členských států. Do této zprávy 
přispějí všechny zúčastněné strany, 
subjekty, infrastruktury a zdravotnické 
systémy členských států, včetně nemocnic 
a plátců. V případě potřeby Komise připojí 
ke zprávě návrhy legislativních úprav.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité přesně stanovit lhůty pro zprávy, prvky, které mají být zvláště zohledněny, a 
zúčastněné strany, které musí být bezpodmínečně zapojeny do procesu hodnocení provádění a 
uplatňování této směrnice.
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Pozměňovací návrh 704
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby byly shromážděny 
informace potřebné ke zmapování 
přeshraničního pohybu pacientů a 
odborníků, aby tak včas mohla potlačit 
jevy negativní a dále podpořit jevy 
pozitivní. Komise zahrne tuto informaci 
do zprávy stanovené odstavcem 1.

Or. nl

Pozměňovací návrh 705
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem a aniž je dotčen článek 22 
sdělí členské státy Komisi informace o 
všech opatřeních, která zavedly, změnily 
nebo ponechaly v platnosti za účelem 
provedení postupů stanovených v článcích 
8 a 9.

Za tímto účelem a aniž je dotčen článek 22 
sdělí členské státy Komisi informace o 
všech opatřeních, která použily za účelem 
provedení postupů stanovených směrnicí.

Or. nl

Odůvodnění

Směrnice o službách obsahuje postup vzájemného vyhodnocování. Podobný postup musí být 
obsažen v článku 5, kde jsou popsány zásady veřejného zájmu, které byly diskutovány na 
zasedání Evropské rady konané 6. června 2006. Otevřená metoda koordinace by se tak stala 
lépe vymahatelnou, přičemž by byla respektována rozdílnost zdravotnických systémů a 
pravomoc členských států si tyto systémy zachovat.



AM\764262CS.doc 91/91 PE418.360v01-00

CS

Pozměňovací návrh 706
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do … [jednoho 
roku od vstupu této směrnice v platnost]. 

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do … [tří let od 
vstupu této směrnice v platnost]. 

Or. fr

Odůvodnění

Není možné dodržet tak krátkou prováděcí lhůtu. Zdá se, že studie dopadu vypracovaná 
Komisí nezachytila všechny možné důsledky, které budou vyplývat z větší mobility pacientů, 
ani nezbytný vývoj v oblasti organizace našich příslušných systémů zdravotní péče.


	764262cs.doc

