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Pozměňovací návrh 189
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční zdravotní péče.

Tato směrnice je zaměřena na doplnění 
stávajícího rámce pro koordinaci systému 
sociálního zabezpečení (nařízení 
1408/71/ES a následné související 
nařízení 883/2004/ES) s ohledem na 
uplatňování práv pacientů v kontextu 
poskytování bezpečné, vysoce kvalitní a 
účinné přeshraniční zdravotní péče. Touto 
směrnicí se stanoví obecný rámec práv 
pacientů v oblasti přeshraniční mobility.

Or. en

Justification

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Pozměňovací návrh 190
Linda McAvan

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční zdravotní péče.

Touto směrnicí se stanoví pravidla 
přístupu k bezpečné a vysoce kvalitní 
zdravotní péči v jiném členském státě a 
mechanismy spolupráce v oblasti 
zdravotní péče mezi členskými státy, 
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přičemž jsou v plném rozsahu zachovány 
vnitrostátní pravomoci v oblasti 
organizace a poskytování zdravotní péče.
Při použití této směrnice členské státy 
zohlední zásady všeobecnosti, přístupu ke 
kvalitní péči, spravedlnosti a solidarity. 

Or. en

Odůvodnění

Záměrem první poloviny pozměňovacího návrhu je více vyjasnit cíl této směrnice. Druhý 
odstavec byl převzat z článku 5 návrhu Komise, protože je vhodnější uvést dotčené zásady 
v tomto článku. 

Pozměňovací návrh 191
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční zdravotní péče.

Touto směrnicí se stanoví pravidla náhrad 
nákladů na zdravotní péči poskytnutou 
v jiném členském státě pacientům, kteří se 
rozhodli, že se do jiného členského státu 
přesunou, aby jim zde byla poskytnuta 
zdravotní péče, a prostřednictvím této 
směrnice je umožněna spolupráce mezi 
členskými státy, pokud se týká posuzování 
zdravotnické technologie, referenčních 
center a elektronického zdravotnictví, 
přičemž budou plně dodržovány 
vnitrostátní pravomoci týkající se 
organizace a poskytování zdravotní péče 
v souladu se zásadami všeobecného 
přístupu, solidarity, finanční a územní 
dostupnosti a demokratické kontroly.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem uvedeným tímto způsobem jsou lépe určeny různé úkoly, kterých se tato směrnice týká. 
Již mezi cíli této směrnice je důležité poukázat na odpovědnosti členských států a zásady, 
které by měly být zohledněny v rámci zdravotní politiky.

Pozměňovací návrh 192
John Bowis

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční zdravotní péče.

Touto směrnicí se stanoví pravidla 
přístupu k bezpečné a vysoce kvalitní 
zdravotní péči v jiném členském státě a 
mechanismy spolupráce v oblasti 
zdravotní péče mezi členskými státy, 
přičemž jsou v plném rozsahu zachovány 
vnitrostátní pravomoci v oblasti 
organizace a poskytování zdravotní péče.

Or. en

Odůvodnění

Cíl této směrnice by měl odrážet pravomoce členských států v oblasti organizace a 
poskytování zdravotní péče podle článku 152 Smlouvy.

Pozměňovací návrh 193
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční zdravotní péče.

Touto směrnicí se stanoví pravidla 
přístupu k bezpečné a vysoce kvalitní 
zdravotní péči v jiném členském státě a 
mechanismy spolupráce v oblasti 
zdravotní péče mezi členskými státy, 
přičemž jsou v plném rozsahu zachovány 
vnitrostátní pravomoci v oblasti 
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organizace a poskytování zdravotní péče.

Or. en

Odůvodnění

Cílem této směrnice by měl být pouze přístup k bezpečné a vysoce kvalitní zdravotní péči. 
Podle čl. 152 odst. 5 je organizace a poskytování zdravotní péče v pravomoci členských států.

Pozměňovací návrh 194
Richard Seeber

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční zdravotní péče.

Tato směrnice obsahuje ustanovení 
upravující přístup k bezpečné a vysoce 
kvalitní zdravotní péči v jiných členských 
státech a stanoví mechanismy spolupráce 
členských států v oblasti zdravotní péče, 
přičemž jsou při organizování 
a poskytování zdravotních služeb 
bezvýhradně dodržovány vnitrostátní 
pravomoci.

Or. de

Odůvodnění

Nejde o celkovou úpravu přeshraniční zdravotní péče, ale o zlepšení mobility pacientů.

Pozměňovací návrh 195
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční zdravotní péče.

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro spravedlivý přístup občanů EU 
k bezpečné, vysoce kvalitní a účinné 
zdravotní péči, a dále mechanismy 
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spolupráce mezi členskými státy v oblasti 
zdravotnictví, s ohledem na vnitrostátní 
pravomoci týkající se organizace 
a poskytování zdravotní péče.

Or. es

Odůvodnění

Současný návrh, který je zaměřen na mobilitu pacientů, lze považovat za výhodný pro určitou, 
avšak pouze malou skupinu občanů (občané s vysokou kupní silou, dostatkem informací a se 
znalostmi jazyků). 

Navrhuje se, aby cílem návrhu nebyla jen mobilita pacientů (která se týká pouze jejich malé 
části), ale i zlepšení kvality a bezpečnosti zdravotní péče a spolupráce mezi členskými státy. 
To jsou hlediska, která se jeví jako výhodná pro většinu občanů.

Pozměňovací návrh 196
Edite Estrela

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční zdravotní péče.

Tato směrnice předpokládá obecný rámec 
pro přístup k bezpečné a vysoce kvalitní 
přeshraniční zdravotní péči, aniž by tím 
byla narušena vnitrostátní pravomoc 
v oblasti organizace a poskytování 
zdravotní péče podle čl. 152 odst. 5 
Smlouvy o ES.

Or. pt



PE418.304v02-00 8/64 AM\766244CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 197
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční zdravotní péče.

Vzhledem k tomu, že zdravotnické systémy 
členských států představují obecný zájem, 
a musí se tedy opírat o zásady 
všeobecnosti, přístupu ke kvalitní péči, 
spravedlnosti a solidarity, se touto 
směrnicí stanoví obecný rámec pro 
poskytování bezpečné, vysoce kvalitní a 
účinné přeshraniční zdravotní péče a také 
pro podmínky úhrady nákladů na 
přeshraniční zdravotní péči.

Or. fr

Odůvodnění

V článku 1 směrnice je nutno uvést zásady, jimiž se řídí fungování zdravotnických systémů, 
a dále upřesnit, že předmětem této směrnice je také určení podmínek úhrady nákladů za 
poskytování zdravotní péče v jiném členském státě než v tom, v němž je pacient pojištěn.

Pozměňovací návrh 198
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční zdravotní péče.

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční zdravotní péče a má 
za cíl zlepšení dostupnosti kvality 
a účinnosti systémů zdravotní péče 
v členských zemích.

Or. nl
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Odůvodnění

Tato směrnice sestává ze dvou částí: jedna část se týká práv pacientů v přeshraniční péči a 
druhá část se týká několika aspektů organizace zdravotní péče v obecnější rovině, obsahující 
mimo jiné povinnost spolupráce mezi členskými zeměmi.

Pozměňovací návrh 199
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční
zdravotní péče.

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné zdravotní péče a pro úhradu 
nákladů přeshraniční zdravotní péče.

Or. en

Odůvodnění

Není žádoucí vytvářet rozdíl mezi zdravotní péčí v rámci jednoho státu a přeshraniční 
zdravotní péčí. Pacienti, kteří zůstávají ve své zemi, by měli mít stejná práva jako pacienti, 
kterým jsou poskytovány péče a služby v jiném členském státě, nebo o to usilují.

Pozměňovací návrh 200
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této směrnice je stanovení obecného 
rámce pro poskytování bezpečné, účinné a 
vysoce kvalitní přeshraniční zdravotní 
péče.

Cílem této směrnice je stanovení obecného 
rámce pro práva pacientů v souvislosti 
s přeshraniční zdravotní péčí. 

Or. da

Odůvodnění

Obsahem této směrnice není definování kvality, bezpečnosti a účinnosti zdravotní péče, ale 
stanovení rámce pro práva pacientů při léčbě v zahraničí.
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Pozměňovací návrh 201
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční zdravotní péče.

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezplatné, bezpečné, 
vysoce kvalitní a účinné přeshraniční 
zdravotní péče v případech, kdy jsou 
nezbytné vysoce specializované lékařské 
postupy nedostupné v místě bydliště.

Or. pl

Odůvodnění

Bez bezplatné zdravotní péče nelze dosáhnout všeobecné zdravotní péče, jinak se stane 
dostupnou pouze omezenému počtu lidí. Kromě případů, kdy je zapotřebí vysoce 
specializovaných postupů, nedostupných ve vysoké kvalitě v místě bydliště. 

Pozměňovací návrh 202
Iles Braghetto

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční zdravotní péče.

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování účinné, bezpečné, vysoce 
kvalitní a účinné přeshraniční zdravotní 
péče.

Or. it

Odůvodnění

Kritérium účinnosti je parametrem, který umožňuje zabránit pasivní migraci směrem k jiným 
zdravotním systémům a který je důkazem, že struktura je schopna zasáhnout v případě 
onemocnění, u něhož je nutné přesunout se do jiné země, než je země státní příslušnosti 
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pacienta.

Pozměňovací návrh 203
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční zdravotní péče.

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční zdravotní péče. 
Cílem zdravotní péče je dobré zdraví a 
péče za stejných podmínek pro všechny 
obyvatele. Poskytovaná péče má 
respektovat rovnost všech lidí a důstojnost 
jednotlivce.

Or. sv

Pozměňovací návrh 204
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této směrnice je stanovení obecného 
rámce pro poskytování bezpečné, účinné a 
vysoce kvalitní přeshraniční zdravotní 
péče.

Cílem této směrnice je stanovení obecného 
rámce pro poskytování bezpečné, účinné a 
vysoce kvalitní přeshraniční zdravotní 
péče.

Všem občanům EU je třeba zajistit přístup 
ke zdravotní péči podle pořadí a potřeby 
spolu se svobodným a spravedlivým 
přístupem ke zdravotní péči.

Or. da

Odůvodnění

Pro sociální odpovědnost EU je rozhodující dodržovat v systému zdravotnictví zásady pořadí 
a potřeb spolu s volným a spravedlivým přístupem. Zásady stanoví, že léčbu je třeba 
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pacientům poskytnout podle odborného posouzení jejich zdravotního stavu, bolestí a ostatních 
potíží a jejich čekací doby. Volný a spravedlivý přístup znamená, že zdravotní péče musí být 
zdarma a nikdo nesmí ostatní předběhnout z důvodu jiné ekonomické situace, jiného postavení 
nebo jiných diskriminačních kritérií.

Pozměňovací návrh 205
Kartika Tamara Liotard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V tomto obecném rámci nesou členské 
státy i nadále odpovědnost za poskytování 
bezpečné, vysoce kvalitní, účinné a 
kvantitativně dostačující zdravotní péče 
svým občanům na jejich území. Členské 
státy nemohou v žádném případě 
zdravotní péči omezovat, protože tato je 
v jiných členských státech také 
poskytována.
Tato směrnice nesmí v žádném případě 
členské státy nabádat k omezování své 
vlastní zdravotní péče.
Tato směrnice rovněž nesmí vést k tomu, 
aby pacienti byli jakýmkoliv způsobem 
pobízeni vyhledávat zdravotní péči v jiném 
členském státě.

Or. nl

Odůvodnění

Zdravotní péče je a zůstává odpovědností každého členského státu a nemůže či nesmí být 
přenesena na jiný členský stát. Tato směrnice nesmí vést k tomu, že členské státy tuto 
zodpovědnost přenesou na Evropskou unii nebo že pojišťovací společnosti zakoupí péči 
v zahraničí z důvodu ekonomických zájmů.
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Pozměňovací návrh 206
Edite Estrela

Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se použije na poskytování 
zdravotní péče bez ohledu na to, jak je 
organizována, poskytována a financována, 
nebo zda je veřejná či soukromá.

Tato směrnice se vztahuje na pojištěnce a 
příjemce péče zdravotního systému, kteří 
přijímají přeshraniční zdravotní péči na 
základě nezbytnosti posouzené zdravotním 
systémem.

Or. pt

Pozměňovací návrh 207
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se použije na poskytování 
zdravotní péče bez ohledu na to, jak je 
organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá.

Tato směrnice se použije na poskytování 
zdravotní péče definované v článku 4, na 
kterou se nevztahují ustanovení nařízení 
(ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení.

Or. es

Odůvodnění

Je sporné, zda má tato směrnice upravovat přeshraniční péči a mobilitu pacientů, na něž se 
již vztahují platné právní předpisy Společenství o koordinaci systémů sociálního zabezpečení 
(nařízení č. 883/2004). Je na místě, aby byly náležitě vymezeny oblasti působnosti nařízení 
č. 883/2004 a této směrnice.
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Pozměňovací návrh 208
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se použije na poskytování 
zdravotní péče bez ohledu na to, jak je 
organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá.

Tato směrnice se použije na poskytování 
zdravotní péče.

Or. en

Odůvodnění

Dodatky jsou považovány za nadbytečné, neboť jsou uvedeny v definici zdravotní péče v čl. 4 
písm. a).

Pozměňovací návrh 209
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se použije na poskytování 
zdravotní péče bez ohledu na to, jak je 
organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá.

Tato směrnice se použije na poskytování 
přeshraniční zdravotní péče a na 
jednotlivé pacienty, kteří se sami 
rozhodnou pro využití zdravotní péče 
v zahraničí.
Účelem této směrnice není podpora 
poskytování přeshraniční zdravotní péče 
ani postupů, v jejichž rámci jsou pacienti 
vysíláni systémem sociálního zabezpečení 
jednoho členského státu do zařízení pro 
zdravotní péči jiného členského státu za 
účelem využití zdravotní péče. 

Or. fr
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Justification

La Commission ne respecte pas les dispositions des traités en matière de systèmes de santé, 
sachant que l'organisation, la fourniture et le financement des soins de santé relèvent de la 
seule compétence des Etats membres. Par conséquent il est nécessaire de supprimer cette 
référence. Il est également nécessaire de préciser quels types de patients sont concernés par 
cette directive. Il convient enfin de souligner que cette directive ne doit pas constituer un 
moyen pour un Etat membre de se défausser de sa mission d'intérêt général par l'envoi 
généralisé de patients dans d'autres Etats membres, ce au détriment de ses propres patients 
qui ne bénéficieraient plus de soins de proximité et des patients des Etats membres d'accueil 
qui pourraient voir augmenter les délais d'attente.

Pozměňovací návrh 210
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se použije na poskytování 
zdravotní péče bez ohledu na to, jak je 
organizována, poskytována a financována, 
nebo zda je veřejná či soukromá.

Tato směrnice se použije na poskytování 
přeshraniční zdravotní péče bez ohledu na 
to, jak je organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh 211
Richard Seeber

Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se použije na poskytování 
zdravotní péče bez ohledu na to, jak je 
organizována, poskytována a financována, 
nebo zda je veřejná či soukromá.

Tato směrnice se použije na poskytování 
přeshraniční zdravotní péče bez ohledu na 
to, jak je organizována, poskytována a
financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá.
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Or. de

Odůvodnění

Zdravotní péče nepřesahující hranice zůstává ve vnitrostátní pravomoci.

Pozměňovací návrh 212
Linda McAvan

Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se použije na poskytování 
zdravotní péče bez ohledu na to, jak je 
organizována, poskytována a financována, 
nebo zda je veřejná či soukromá.

Tato směrnice se použije na poskytování 
přeshraniční zdravotní péče bez ohledu na 
to, jak je organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se objasňuje, že se rozsah působnosti této směrnice týká pouze 
přeshraniční zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 213
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se použije na poskytování 
zdravotní péče bez ohledu na to, jak je 
organizována, poskytována a financována, 
nebo zda je veřejná či soukromá.

Tato směrnice se použije na poskytování 
zdravotní péče bez ohledu na to, jak je 
organizována, poskytována a financována, 
nebo zda je veřejná či soukromá. Tato 
směrnice se použije na zákonné, 
soukromé a kombinované zdravotní 
pojištění.
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Or. nl

Pozměňovací návrh 214
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se použije na poskytování 
zdravotní péče bez ohledu na to, jak je 
organizována, poskytována a financována, 
nebo zda je veřejná či soukromá.

Tato směrnice se použije na poskytování 
zdravotní péče bez ohledu na to, jak je 
organizována, poskytována a financována, 
nebo zda je veřejná či soukromá. Tato
směrnice se nepoužije na služby, které 
jsou zaměřeny především na dlouhodobou 
péči, zejména ty služby, jež jsou 
poskytovány dlouhodobě za účelem 
pomoci lidem v nouzi při provádění 
běžných, každodenních úkonů.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny členské státy mají podle směrnice 
právo rozhodnout, zda bude zdravotní 
péče, v případě že je poskytována na jejich 
území, prováděna ve veřejné režii.

Or. da

Odůvodnění

Pro kvalitu péče ve veřejném zdravotním systému je rozhodující, aby zdroje nebo personál 
nebyly postoupeny soukromým poskytovatelům zdravotní péče. Soukromí poskytovatelé 
zdravotní péče nabízejí pouze takové služby, které jsou ekonomicky nejatraktivnější, a vše 
ostatní ponechávají na veřejném systému.
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Pozměňovací návrh 216
Johannes Blokland, Kathy Sinnott

Návrh směrnice
Čl. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí není dotčeno právo 
členských států stanovit lékařská a etická 
kritéria zdravotní péče, která je 
poskytována na jejich území, nebo je 
poskytována z tohoto území.

Or. en

Odůvodnění

Článek 55, potažmo čl. 46 odst. 1, Smlouvy o EU stanoví, že ustanovení této kapitoly a 
opatření přijatá na jejich základě nevylučují užití těch ustanovení právních a správních 
předpisů, které stanoví zvláštní režim pro cizí státní příslušníky z důvodu veřejného pořádku, 
veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví. Proto členské státy mohou stanovit lékařská a etická 
kritéria své zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 217
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy pro splnění úkolů obecného 
zájmu svěřených jejich zdravotnickým 
systémům dodržují při použití této 
směrnice zásady obecného zájmu; 
zejména všeobecnost, přístupnost vysoce 
kvalitní péče, spravedlnost, solidaritu a 
finanční dostupnost zdravotnických 
služeb. Aby se zaručila vysoká úroveň 
veřejného zdraví, jak je požadováno 
v článku 152 Smlouvy, měly by členské 
státy v případech rozporu uvedených 
zásad s ustanoveními této směrnice dát 
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přednost těmto zásadám. 

Or. en

Odůvodnění

Měl by se vyjasnit vztah mezi použitím této směrnice a zásadami obecného zájmu. Protože 
jsou zdravotnické služby službami obecného zájmu, měly by se upřednostňovat zájmy v oblasti 
veřejného zdraví a další veřejné zájmy, čímž budou splněny cíle článků 16 a 152 Smlouvy o 
ES. 

Pozměňovací návrh 218
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy pro splnění úkolů obecného 
zájmu svěřených jejich zdravotnickým 
systémům dodržují při použití této 
směrnice zásady obecného zájmu; 
zejména všeobecnost, přístupnost vysoce 
kvalitní péče, spravedlnost, solidaritu a 
finanční dostupnost zdravotnických 
služeb. Aby se zaručila vysoká úroveň 
veřejného zdraví, jak je požadováno 
v článku 152 Smlouvy, měly by členské 
státy v případech rozporu uvedených 
zásad s ustanoveními této směrnice 
upřednostnit tyto zásady.

Or. en

Odůvodnění

Měl by se vyjasnit vztah mezi použitím této směrnice a zásadami obecného zájmu. Protože 
jsou zdravotnické služby službami obecného zájmu, měly by se upřednostňovat zájmy v oblasti 
veřejného zdraví a další veřejné zájmy, čímž budou splněny cíle článku 152 Smlouvy o ES.
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Pozměňovací návrh 219
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se zaručila vysoká úroveň veřejného 
zdraví, jak je požadováno v článku 152 
Smlouvy, měly by členské státy 
v případech rozporu zásad uvedených 
v článku 1 s ustanoveními této směrnice 
upřednostnit tyto zásady.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. –a a a –a b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–aa) směrnice 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací;
–ab) směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. –a a a –a b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–aa) směrnice 2005/36/ES o uznávání 
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odborných kvalifikací;
–ab) směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním 
trhu;

Or. en

Odůvodnění

Odkazy na tyto směrnice byly přesunuty z článku 5.

Pozměňovací návrh 222
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nařízení o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení, zejména článek 22 nařízení 
Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 
1971 o uplatňování systémů sociálního 
zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby 
samostatně výdělečně činné a jejich 
rodinné příslušníky pohybující se v rámci 
Společenství a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení;

f) nařízení o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení, zejména články 19, 20, 22 a 
25 nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 
14. června 1971 o uplatňování systémů 
sociálního zabezpečení na zaměstnané 
osoby, osoby samostatně výdělečně činné a 
jejich rodinné příslušníky pohybující se v 
rámci Společenství a články 17, 18, 19, 20, 
27 a 28 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 223
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nařízení o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení, zejména článek 22 nařízení 
Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 
1971 o uplatňování systémů sociálního 
zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby 
samostatně výdělečně činné a jejich 
rodinné příslušníky pohybující se v rámci 
Společenství a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení ;

f) nařízení o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení, zejména článek 22 nařízení 
Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 
1971 o uplatňování systémů sociálního 
zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby 
samostatně výdělečně činné a jejich 
rodinné příslušníky pohybující se v rámci 
Společenství a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení a jejich 
prováděcích nařízení;

Or. fr

Odůvodnění

Pro dosažení nejvyšší možné přesnosti je nutno uvést také odkazy na doplňující texty.

Pozměňovací návrh 224
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a a g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) směrnice 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací;
gb) směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním 
trhu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 225
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) směrnice 2002/98/ES Evropského 
parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 
27. ledna 2003, kterou se stanoví 
standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, 
vyšetření, zpracování, skladování 
a distribuci lidské krve a krevních složek 
a kterou se mění směrnice 2001/83/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) směrnice 2004/23/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 31. března 
2004 o stanovení jakostních a 
bezpečnostních norem pro darování, 
odběr, vyšetřování, zpracování, 
konzervaci, skladování a distribuci 
lidských tkání a buněk;

Or. en
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Pozměňovací návrh 227
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) směrnice 92/49/EHS o koordinaci 
právních a správních předpisů týkajících 
se přímého pojištění jiného než životního, 
pokud se týká provádění pravomocí 
svěřených Komisi;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 
18. června 1992 o koordinaci právních a 
správních předpisů týkajících se přímého 
pojištění jiného než životního a změně 
směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí 
směrnice o neživotním pojištění);

Or. nl

Pozměňovací návrh 229
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou splněny podmínky, za nichž 
musí být uděleno povolení k odcestování 
do jiného členského státu za účelem 
vhodného léčení podle článku 22 nařízení 

vypouští se
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(EHS) č. 1408/71, použijí se ustanovení 
uvedeného nařízení a nepoužijí se 
ustanovení článků 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice. Naopak pokud pojištěná osoba 
vyhledává zdravotní péči v jiném členském 
státě za jiných podmínek, použijí se články 
6, 7, 8 a 9 této směrnice a nepoužije se 
článek 22 nařízení (EHS) č. 1408/71. 
Pokud jsou však splněny podmínky 
stanovené v čl. 22 odst. 2 nařízení (EHS) 
č. 1408/71, mělo by být povolení uděleno a 
měly by být poskytnuty dávky v souladu
s uvedeným nařízením. V uvedeném 
případě se nepoužijí články 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

Tento článek je zbytečně složitý a je nutno jej zjednodušit. Pacient může jen stěží rozeznat, zda 
se na něj vztahují ustanovení nařízení č. 1408/71 nebo této směrnice. Toto posouzení by mělo 
být úkolem orgánů členského státu, v němž je pacient pojištěn, pro účel odůvodnění 
rozhodnutí těchto orgánů ve vztahu k pacientovi.

Pozměňovací návrh 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou splněny podmínky, za nichž 
musí být uděleno povolení k odcestování 
do jiného členského státu za účelem 
vhodného léčení podle článku 22 nařízení 
(EHS) č. 1408/71, použijí se ustanovení 
uvedeného nařízení a nepoužijí se 
ustanovení článků 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice. Naopak pokud pojištěná osoba
vyhledává zdravotní péči v jiném členském 
státě za jiných podmínek, použijí se články 
6, 7, 8 a 9 této směrnice a nepoužije se 
článek 22 nařízení (EHS) č. 1408/71. 

vypouští se
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Pokud jsou však splněny podmínky pro 
udělení povolení stanovené v čl. 22 odst. 2 
nařízení (EHS) č. 1408/71, povolení je 
uděleno a dávky jsou poskytnuty na 
základě uvedeného nařízení. V uvedeném 
případě se nepoužijí články 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice.

Or. es

Odůvodnění

Vypouští se z důvodu právní jasnosti, stejně jako u pozměňovacího návrhu k článku 2.

Pozměňovací návrh 231
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou splněny podmínky, za nichž 
musí být uděleno povolení k odcestování 
do jiného členského státu za účelem 
vhodného léčení podle článku 22 nařízení 
(EHS) č. 1408/71, použijí se ustanovení 
uvedeného nařízení a nepoužijí se 
ustanovení článků 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice. Naopak pokud pojištěná osoba 
vyhledává zdravotní péči v jiném členském 
státě za jiných podmínek, použijí se články 
6, 7, 8 a 9 této směrnice a nepoužije se 
článek 22 nařízení (EHS) č. 1408/71. 
Pokud jsou však splněny podmínky pro 
udělení povolení stanovené v čl. 22 odst. 2 
nařízení (EHS) č. 1408/71, povolení je 
uděleno a dávky jsou poskytnuty na 
základě uvedeného nařízení. V uvedeném 
případě se nepoužijí články 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice.

vypouští se

Or. en
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Justification

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internalmarket approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Pozměňovací návrh 232
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou splněny podmínky, za nichž 
musí být uděleno povolení k odcestování 
do jiného členského státu za účelem 
vhodného léčení podle článku 22 nařízení 
(EHS) č. 1408/71, použijí se ustanovení 
uvedeného nařízení a nepoužijí se 
ustanovení článků 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice. Naopak pokud pojištěná osoba 
vyhledává zdravotní péči v jiném členském 
státě za jiných podmínek, použijí se články 
6, 7, 8 a 9 této směrnice a nepoužije se 
článek 22 nařízení (EHS) č. 1408/71. 
Pokud jsou však splněny podmínky pro 
udělení povolení stanovené v čl. 22 odst. 2 
nařízení (EHS) č. 1408/71, povolení je 
uděleno a dávky jsou poskytnuty na 
základě uvedeného nařízení. V uvedeném 
případě se nepoužijí články 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice.

2. Tato směrnice se nevztahuje na převzetí 
nákladů na zdravotní péči, které musí být 
ze zdravotních důvodů vynaloženy během 
dočasného pobytu pojištěné osoby v jiném 
členském státě. Tato směrnice rovněž 
nezasahuje do práv pacientů na získání 
povolení pro léčbu v jiném členském státě, 
pokud jsou splněny podmínky stanovené v 
nařízeních o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení, zejména článek 
22 nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 
14. června 1971 o použití systémů 
sociálního zabezpečení na zaměstnané 
osoby a jejich rodiny pohybující se 
v rámci Společenství a článek 20 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o 
koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Týká-li se směrnice případů, 
které jsou rovněž upraveny nařízením 
(ES) č. 1408/71 a nařízením (ES) 
č. 883/2004, nepoužije se tato směrnice, 
nýbrž dotčená nařízení.

Or. en
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Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se dále objasňují jak různé oblasti upravené nařízeními 
1408/71 a 883/2004, tak touto směrnicí a priority ve vztahu mezi nimi.

Pozměňovací návrh 233
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou splněny podmínky, za nichž 
musí být uděleno povolení k odcestování 
do jiného členského státu za účelem 
vhodného léčení podle článku 22 nařízení 
(EHS) č. 1408/71, použijí se ustanovení 
uvedeného nařízení a nepoužijí se 
ustanovení článků 6, 7, 8 a 9 této směrnice. 
Naopak pokud pojištěná osoba vyhledává 
zdravotní péči v jiném členském státě za 
jiných podmínek, použijí se články 6, 7, 8 a 
9 této směrnice a nepoužije se článek 22
nařízení (EHS) č. 1408/71. Pokud jsou 
však splněny podmínky pro udělení 
povolení stanovené v čl. 22 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1408/71, povolení je uděleno a 
dávky jsou poskytnuty na základě 
uvedeného nařízení. V uvedeném případě 
se nepoužijí články 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice.

2. Pokud jsou splněny podmínky, za nichž 
musí být uděleno povolení k odcestování 
do jiného členského státu za účelem 
vhodného léčení podle článku 22 nařízení 
(EHS) č. 1408/71, použijí se ustanovení 
uvedeného nařízení a nepoužijí se 
ustanovení článků 6, 7, 8 a 9 této směrnice. 
Naopak pokud pojištěná osoba chce 
odcestovat k ambulantní péči v jiném 
členském státě za jiných podmínek, použijí 
se články 6, 7, 8 a 9 této směrnice a 
nepoužije se článek 22 nařízení (EHS) č. 
1408/71. Pokud jsou však splněny 
podmínky pro udělení povolení stanovené 
v čl. 22 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1408/71, 
povolení je uděleno a dávky jsou 
poskytnuty na základě uvedeného nařízení. 
V uvedeném případě se nepoužijí články 6, 
7, 8 a 9 této směrnice.

Or. nl

Odůvodnění

K vytvoření právní jistoty musí směrnice jasně odlišovat ambulantní a nemocniční péči. 
V ambulantní péči má pacient možnost si vybrat a – ať už s povolením, či bez něj –
odcestovat, a takto spadat buď pod nařízení 1408/71, anebo pod tuto směrnici. V nemocniční 
péči a jí rovnocenné péči jsou finanční důsledky mnohem větší jak pro pacienta, tak pro 
systémy péče. To s sebou přináší právní nejistotu pro pacienta i poskytovatele péče.
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Pozměňovací návrh 234
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou splněny podmínky, za nichž 
musí být uděleno povolení k odcestování 
do jiného členského státu za účelem 
vhodného léčení podle článku 22 nařízení 
(EHS) č. 1408/71, použijí se ustanovení 
uvedeného nařízení a nepoužijí se 
ustanovení článků 6, 7, 8 a 9 této směrnice. 
Naopak pokud pojištěná osoba vyhledává 
zdravotní péči v jiném členském státě za 
jiných podmínek, použijí se články 6, 7, 8 a 
9 této směrnice a nepoužije se článek 22 
nařízení (EHS) č. 1408/71. Pokud jsou 
však splněny podmínky pro udělení 
povolení stanovené v čl. 22 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1408/71, povolení je uděleno a 
dávky jsou poskytnuty na základě 
uvedeného nařízení. V uvedeném případě 
se nepoužijí články 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice.

2. Přede dnem vstupu nařízení (ES) č. 
883/2004 v platnost platí, že pokud jsou 
splněny podmínky, za nichž musí být 
uděleno povolení k odcestování do jiného 
členského státu za účelem vhodného léčení 
podle článku 22 nařízení (EHS) č. 1408/71, 
použijí se ustanovení uvedeného nařízení a 
nepoužijí se ustanovení článků 6, 7, 8 a 9 
této směrnice. Naopak pokud pojištěná 
osoba vyhledává zdravotní péči v jiném 
členském státě za jiných podmínek, použijí 
se články 6, 7, 8 a 9 této směrnice a 
nepoužije se článek 22 nařízení (EHS) č. 
1408/71. Pokud jsou však splněny 
podmínky pro udělení povolení stanovené 
v čl. 22 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1408/71, 
povolení je uděleno a dávky jsou 
poskytnuty na základě uvedeného nařízení. 
V uvedeném případě se nepoužijí články 6, 
7, 8 a 9 této směrnice.

Or. nl

Pozměňovací návrh 235
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou splněny podmínky, za nichž 
musí být uděleno povolení k odcestování 
do jiného členského státu za účelem 
vhodného léčení podle článku 22 nařízení 
(EHS) č. 1408/71, použijí se ustanovení 
uvedeného nařízení a nepoužijí se 
ustanovení článků 6, 7, 8 a 9 této směrnice. 

2. Pokud jsou splněny podmínky, za nichž 
musí být uděleno povolení k odcestování 
do jiného členského státu za účelem 
vhodného léčení podle čl. 22 odst. 2 
nařízení (EHS) č. 1408/71 – respektive po 
jeho vstupu v platnost podle čl. 20 odst. 2 
nařízení (EHS) č. 883/2004 – použijí se 
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Naopak pokud pojištěná osoba vyhledává 
zdravotní péči v jiném členském státě za 
jiných podmínek, použijí se články 6, 7, 8 
a 9 této směrnice a nepoužije se článek 22 
nařízení (EHS) č. 1408/71. Pokud jsou 
však splněny podmínky pro udělení 
povolení stanovené v čl. 22 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1408/71, povolení je uděleno a 
dávky jsou poskytnuty na základě 
uvedeného nařízení. V uvedeném případě 
se nepoužijí články 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice.

ustanovení uvedeného nařízení a nepoužijí 
se ustanovení článků 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice. Naopak pokud pojištěná osoba 
vyhledává zdravotní péči v jiném členském 
státě za jiných podmínek, použijí se články 
6, 7, 8 a 9 této směrnice a nepoužije se 
článek 22 nařízení (EHS) č. 1408/71 –
respektive po jeho vstupu v platnost 
článek 20 nařízení (EHS) č. 883/2004.
Pokud jsou však splněny podmínky pro
udělení povolení stanovené v čl. 22 odst. 2 
nařízení (EHS) č. 1408/71, povolení je 
uděleno a dávky jsou poskytnuty na 
základě uvedeného nařízení. V uvedeném 
případě se nepoužijí články 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice.

Or. hu

Odůvodnění

Totožnost obsahu první a druhé věty čl. 3 odst. 2, respektive třetí a čtvrté věty podle našeho 
názoru text zbytečně komplikuje.

V zájmu jednotnosti textu právního předpisu, zejména z důvodu sladění s obsahem čl. 4 
písm. g), je potřeba odkazovat v tomto odstavci na nařízení (ES) č. 883/2004, respektive na 
čl. 22 odst. 2 tohoto nařízení, který obdobně jako čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 1408/71 
pojednává o povolených způsobech léčby v zahraničí.

Pozměňovací návrh 236
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 3 – 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
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Pozměňovací návrh 237
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ode dne vstupu nařízení (ES) 
č. 883/2004 v platnost platí, že pokud jsou 
splněny podmínky, za nichž musí být 
uděleno povolení k odcestování do jiného 
členského státu za účelem vhodné léčby 
podle článku 20 nařízení (ES) č. 883/2004 
použijí se ustanovení uvedeného nařízení 
a nepoužijí se ustanovení článků 6, 7, 8 a 
9 této směrnice. Naopak pokud pojištěná 
osoba vyhledává zdravotní péči v jiném 
členském státě za jiných podmínek, 
použijí se články 6, 7, 8 a 9 této směrnice 
a nepoužije se článek 20 nařízení (ES) č. 
883/2004 Pokud jsou však splněny 
podmínky pro udělení povolení stanovené
v čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 883/2004, 
povolení je uděleno a dávky jsou 
poskytnuty na základě uvedeného 
nařízení. V uvedeném případě se nepoužijí 
články 6, 7, 8 a 9 této směrnice 

Or. nl

Pozměňovací návrh 238
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jsou ustanovení této směrnice 
v rozporu s ustanovením jiného právního 
předpisu Společenství, který upravuje 
zvláštní aspekty zdravotní péče, 
ustanovení tohoto jiného právního 

vypouští se
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předpisu Společenství mají větší váhu a 
použijí se na uvedené zvláštní situace. 
Jedná se o:
a) směrnici 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací;
b) směrnici Evropského parlamentu a 
Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním 
trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jsou ustanovení této směrnice v 
rozporu s ustanovením jiného právního 
předpisu Společenství, který upravuje 
zvláštní aspekty zdravotní péče, 
ustanovení tohoto jiného právního 
předpisu Společenství mají větší váhu a 
použijí se na uvedené zvláštní situace. 
Jedná se o:

vypouští se

a) směrnici 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací;
b) směrnici Evropského parlamentu a 
Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním 
trhu.

Or. fr
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh 240
Marianne Thyssen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nařízení Rady (ES) č. 1408/71;

Or. nl

Odůvodnění

K vytvoření právní jistoty musí směrnice jasně odlišovat ambulantní a nemocniční péči. 
V ambulantní péči má pacient možnost si vybrat a – ať už s povolením, či bez něj –
odcestovat, a takto spadat buď pod nařízení 1408/71, anebo pod tuto směrnici. V nemocniční 
péči a jí rovnocenné péči jsou finanční důsledky mnohem větší jak pro pacienta, tak pro 
systémy péče.

Pozměňovací návrh 241
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tato směrnice má přednost před 
návrhem směrnice o právech spotřebitelů 
(KOM(2008)0614 v konečném znění), 
pokud jde o smlouvy mezi zdravotnickými 
pracovníky a pacienty.

Or. de
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Odůvodnění

Návrh Komise na směrnici (KOM(2008)0614 v konečném znění) o právech spotřebitelů ze 
dne 8. října 2008 upravuje také práva spotřebitelů, kteří uzavřou smlouvu se samostatně 
výdělečně činnými poskytovateli zdravotní péče, a může být s touto směrnicí v rozporu.

Pozměňovací návrh 242
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy použijí ustanovení této 
směrnice v souladu s ustanoveními 
Smlouvy o ES.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k odstavci 2 tohoto článku.

Pozměňovací návrh 243
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná zdravotnickým 
pracovníkem při výkonu jeho povolání 
nebo pod jeho dohledem a bez ohledu na 
to, jakým způsobem je na vnitrostátní 
úrovni organizována, poskytována 
a financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá;

a) „zdravotní péčí“ se rozumí preventivní 
péče, léčebná péče a rehabilitace, 
předepsaná či poskytovaná pojištěnci 
zdravotnickým pracovníkem, jehož 
povolání je regulováno v členském státě, 
ve kterém je přihlášen;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 244
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná zdravotnickým 
pracovníkem při výkonu jeho povolání 
nebo pod jeho dohledem a bez ohledu na 
to, jakým způsobem je na vnitrostátní 
úrovni organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá;

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba a zdravotnický produkt, které 
zdravotnický pracovník poskytne nebo 
předepíše pacientovi za účelem posouzení, 
zachování nebo zlepšení jeho zdravotního 
stavu, nebo za účelem prevence 
onemocnění;

Or. fr

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnění definice zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 245
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná zdravotnickým 
pracovníkem při výkonu jeho povolání 
nebo pod jeho dohledem a bez ohledu na 
to, jakým způsobem je na vnitrostátní 
úrovni organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá;

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná pacientům s cílem 
posoudit, zachovat nebo zlepšit jejich 
zdravotní stav. Pro účely článků 6, 7, 8, 9, 
10 a 11 se zdravotní péčí rozumí léčba, 
která patří mezi dávky zdravotní péče 
ustanovené právními předpisy v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn;

Or. en
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Odůvodnění

Definice navržená v tomto pozměňovacím návrhu více odpovídá nařízením 1408/71 a 
883/2004. Rovněž je upravena zdravotní péče, která není přímo poskytována „zdravotnickými 
pracovníky“. Nejsou upraveny dávky, které nejsou dávkami zdravotní péče podle členského 
státu, v němž je pacient pojištěn. 

Pozměňovací návrh 246
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná zdravotnickým 
pracovníkem při výkonu jeho povolání 
nebo pod jeho dohledem a bez ohledu na 
to, jakým způsobem je na vnitrostátní 
úrovni organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá;

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnické 
služby a zboží poskytované nebo 
předepsané zdravotnickými pracovníky
pacientům s cílem posoudit, zachovat 
nebo zlepšit jejich zdravotní stav nebo 
zabránit jejich onemocnění bez ohledu na 
to, jakým způsobem je na vnitrostátní 
úrovni organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná zdravotnickým 
pracovníkem při výkonu jeho povolání 
nebo pod jeho dohledem a bez ohledu na 
to, jakým způsobem je na vnitrostátní 
úrovni organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá;

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnické 
služby a zboží poskytované nebo 
předepsané zdravotnickými pracovníky
pacientům s cílem posoudit, zachovat 
nebo zlepšit jejich zdravotní stav nebo 
zabránit jejich onemocnění bez ohledu na 
to, jakým způsobem je na vnitrostátní 
úrovni organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná či 
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soukromá;

Or. en

Odůvodnění

Bývalá definice, která odkazovala na regulovaná zdravotnická povolání, byla příliš omezená, 
neboť se netýkala celého rozsahu judikatury Soudního dvora o volném pohybu služeb a zboží 
v odvětví zdravotnictví. 

Pozměňovací návrh 248
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná zdravotnickým 
pracovníkem při výkonu jeho povolání 
nebo pod jeho dohledem a bez ohledu na 
to, jakým způsobem je na vnitrostátní 
úrovni organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá;

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnické 
služby a zboží poskytované nebo 
předepsané zdravotnickými pracovníky
pacientům s cílem posoudit, zachovat 
nebo zlepšit jejich zdravotní stav bez 
ohledu na to, jakým způsobem je na 
vnitrostátní úrovni organizována, 
poskytována a financována, nebo zda je 
veřejná či soukromá;

Or. en

Odůvodnění

Původní definice zdravotní péče v návrhu Komise by mohla způsobit vážné právní problémy, 
protože se netýkala všech typů zdravotní péče. Tímto pozměňovacím návrhem se usiluje o 
jednodušší a právně čistší definici. 



PE418.304v02-00 38/64 AM\766244CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 249
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná zdravotnickým 
pracovníkem při výkonu jeho povolání 
nebo pod jeho dohledem a bez ohledu na 
to, jakým způsobem je na vnitrostátní 
úrovni organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá;

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná pacientům s cílem 
posoudit, zachovat nebo zlepšit jejich 
zdravotní stav a bez ohledu na to, jakým 
způsobem je na vnitrostátní úrovni 
organizována, poskytována a financována, 
nebo zda je veřejná či soukromá;

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice je zaměřena na pacienty a jejich zdravotní stav, nikoliv na pracovníky či 
poskytovatele zdravotnických služeb.

Pozměňovací návrh 250
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná zdravotnickým 
pracovníkem při výkonu jeho povolání 
nebo pod jeho dohledem a bez ohledu na 
to, jakým způsobem je na vnitrostátní 
úrovni organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá;

„zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnické 
služby nebo zboží, včetně léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků, 
poskytované nebo předepsané
zdravotnickým pracovníkem při výkonu 
jeho povolání nebo pod jeho dohledem a 
bez ohledu na to, jakým způsobem je péče 
na vnitrostátní úrovni organizována, 
poskytována a financována, nebo zda je 
veřejná či soukromá;

Or. en
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Pozměňovací návrh 251
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná zdravotnickým 
pracovníkem při výkonu jeho povolání 
nebo pod jeho dohledem a bez ohledu na 
to, jakým způsobem je na vnitrostátní 
úrovni organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá;

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnické 
služby nebo zboží, zejména lékařské nebo 
lékárnické služby a léčiva nebo léčivé 
přípravky, poskytované nebo předepsané 
zdravotnickým pracovníkem při výkonu 
jeho povolání nebo pod jeho dohledem a 
bez ohledu na to, jakým způsobem jsou na 
vnitrostátní úrovni organizovány, 
poskytovány a financovány, nebo zda jsou 
veřejné či soukromé; 

Or. de

Odůvodnění

Navrhovaná definice v čl. 4 písm. a) se věcně shoduje s výjimkou z rozsahu působnosti v bodu 
odůvodnění 22 a čl. 2 odst. 2 písm. f) směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. 
Kromě služeb, které tam jsou uvedeny, se do definice zahrnuje také zboží související se 
zdravotní péčí (např. léčiva a léčivé přípravky). Tak vzniká jednotné pravidlo.

Pozměňovací návrh 252
Stefano Zappalà

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná zdravotnickým 
pracovníkem při výkonu jeho povolání 
nebo pod jeho dohledem a bez ohledu na 
to, jakým způsobem je na vnitrostátní 
úrovni organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá;

„zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnické 
služby nebo zboží, zejména lékařské nebo 
lékárenské služby a léčivé přípravky nebo 
zdravotnické prostředky, poskytované 
nebo předepsané zdravotnickým 
pracovníkem při výkonu jeho povolání 
nebo pod jeho dohledem a bez ohledu na 
to, jakým způsobem je péče na vnitrostátní 
úrovni organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná či 
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soukromá;

Or. en

Justification

The proposed definition in article 4 subparagraph a) is factually consistent with the sector 
exclusion in recital (22) and article 2 paragraph 2 subparagraph f) of directive 2006/123/EC 
on services in the internal market. By the services comprehended in this directive, goods 
linked to healthcare (e.g. medicines or medical devices) are also included in this definition. 
Thus results a coherent body of legislation. It should be clarified that services provided by 
pharmacists are also comprehensively comprised in this directive.
Due to their education as health professionals – which is harmonised EU-wide on a high 
standard by Directive 2005/36/EC - and according to the respective provisions of the Member 
States concerning their pharmacy sectors, pharmacists are entrusted with the task of ensuring 
the safe and appropriate supply of medicines to the population. One of their essential tasks 
consists in advice and care to their patients. Moreover, the medicines dispensed by 
pharmacists complement medical therapy and represent an essential part of healthcare. Their
work should therefore be comprehensively comprised in this directive.

Pozměňovací návrh 253
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná zdravotnickým 
pracovníkem při výkonu jeho povolání 
nebo pod jeho dohledem a bez ohledu na 
to, jakým způsobem je na vnitrostátní 
úrovni organizována, poskytována 
a financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá;

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná diplomovaným 
zdravotnickým pracovníkem při výkonu 
jeho povolání nebo pod jeho dohledem 
a bez ohledu na to, jakým způsobem je na 
vnitrostátní úrovni organizována, 
poskytována a financována, nebo zda je 
veřejná či soukromá;

Or. pl

Odůvodnění

Je nutné jasně prohlásit, že jsou potřebná oprávnění potvrzená odpovídajícími diplomy 
platnými v členských zemích ve smyslu vnitrostátních předpisů a předpisů Společenství pro 
možnost vykonávání takové práce.
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Pozměňovací návrh 254
Kathy Sinnott

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná zdravotnickým 
pracovníkem při výkonu jeho povolání 
nebo pod jeho dohledem a bez ohledu na 
to, jakým způsobem je na vnitrostátní 
úrovni organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná nebo 
soukromá;

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná zdravotnickým 
pracovníkem při výkonu jeho povolání 
nebo pod jeho dohledem a bez ohledu na 
to, jakým způsobem je na organizována, 
nebo je-li vykonávána za běžných 
podmínek či v naléhavých případech;

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.

Pozměňovací návrh 255
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „přeshraniční zdravotní péčí“ se rozumí 
zdravotní péče poskytovaná v členském 
státě jiném, než je ten, v němž je pacient 
pojištěnou osobou, nebo zdravotní péče 
poskytovaná v členském státě jiném než je 
ten, v němž je poskytovatel zdravotní péče 
usazen, registrován nebo v němž má sídlo;

b) „přeshraniční zdravotní péčí“ se rozumí 
zdravotní péče poskytovaná v členském 
státě jiném, než je ten, v němž je pacient 
pojištěnou osobou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 256
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „přeshraniční zdravotní péčí“ se rozumí 
zdravotní péče poskytovaná v členském 
státě jiném, než je ten, v němž je pacient 
pojištěnou osobou, nebo zdravotní péče 
poskytovaná v členském státě jiném než je 
ten, v němž je poskytovatel zdravotní péče 
usazen, registrován nebo v němž má sídlo;

b) „přeshraniční zdravotní péčí“ se rozumí 
zdravotní péče poskytovaná v členském 
státě jiném, než je ten, v němž je pacient 
pojištěnou osobou;

Or. en

Odůvodnění

Viz výše, přeshraniční zdravotní péče se omezuje na mobilitu pacientů.

Pozměňovací návrh 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „přeshraniční zdravotní péčí“ se rozumí 
zdravotní péče poskytovaná v členském 
státě jiném, než je ten, v němž je pacient 
pojištěnou osobou, nebo zdravotní péče 
poskytovaná v členském státě jiném než je 
ten, v němž je poskytovatel zdravotní péče 
usazen, registrován nebo v němž má sídlo; 

b) „přeshraniční zdravotní péčí“ se rozumí 
zdravotní péče poskytovaná v členském 
státě jiném, než je ten, v němž je pacient 
pojištěnou osobou;

Or. es

Odůvodnění

Má se za to, že pojem přeshraniční zdravotní péče zahrnuje jak samotnou mobilitu pacientů, 
tak mobilitu zdravotnických služeb, které lze poskytovat na dálku; nepovažuje se za nutné 
uvádět v tomto článku odkaz na mobilitu poskytovatelů zdravotní péče.
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Pozměňovací návrh 258
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „přeshraniční zdravotní péčí“ se rozumí 
zdravotní péče poskytovaná v členském 
státě jiném, než je ten, v němž je pacient 
pojištěnou osobou, nebo zdravotní péče 
poskytovaná v
členském státě jiném než je ten, v němž je 
poskytovatel zdravotní péče usazen, 
registrován nebo v němž má sídlo;

b) „přeshraniční zdravotní péčí“ se rozumí 
zdravotní péče poskytovaná v členském 
státě jiném, než je ten, v němž je pacient 
pojištěnou osobou; 

Or. en

Odůvodnění

Přeshraniční zdravotní péče se omezuje na mobilitu pacientů a současně se týká jednotlivců.

Pozměňovací návrh 259
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „přeshraniční zdravotní péčí“ se rozumí 
zdravotní péče poskytovaná v členském 
státě jiném, než je ten, v němž je pacient 
pojištěnou osobou, nebo zdravotní péče 
poskytovaná v členském státě jiném než je 
ten, v němž je poskytovatel zdravotní péče 
usazen, registrován nebo v němž má sídlo;

b) „přeshraniční zdravotní péčí “ se rozumí 
zdravotní péče poskytovaná v jiném 
členském státě nebo z jiného členského 
státu, než je ta, do níž je pacient zapojen
sociálním pojištěním v souladu s pravidly 
pro koordinaci nařízení (ES) č. 1408/71;

Or. nl
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Odůvodnění

Definice přeshraniční zdravotní péče: „nebo z“ musí objasňovat, že v této definici je zahrnuta 
také telemedicína.

Pozměňovací návrh 260
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „přeshraniční zdravotní péčí“ se rozumí 
zdravotní péče poskytovaná v členském 
státě jiném, než je ten, v němž je pacient 
pojištěnou osobou, nebo zdravotní péče 
poskytovaná v členském státě jiném než je 
ten, v němž je poskytovatel zdravotní péče 
usazen, registrován nebo v němž má sídlo;

b) „přeshraniční zdravotní péčí“ se rozumí 
zdravotní péče poskytovaná v členském 
státě jiném, než je ten, v němž je pacient 
pojištěnou osobou, nebo zdravotní péče 
poskytovaná v členském státě jiném než je 
ten, v němž je poskytovatel zdravotní péče 
usazen, registrován nebo v němž má sídlo; 
v případech, kdy jsou nezbytné vysoce 
specializované postupy nedostupné v místě 
bydliště;

Or. pl

Odůvodnění

Každý členský stát má povinnost zajistit dostupnost zdravotní péče především ve své zemi.

Pozměňovací návrh 261
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „využitím zdravotní péče v jiném 
členském státě“ se rozumí poskytnutí 
zdravotní péče v jiném členském státě, než 
je stát, v němž je pacient pojištěnou 
osobou;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 262
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „využitím zdravotní péče v jiném 
členském státě“ se rozumí poskytnutí 
zdravotní péče v jiném členském státě, než 
je stát, v němž je pacient pojištěnou 
osobou;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Vypuštění je navrhováno z důvodu nadbytečnosti daného odstavce.

Pozměňovací návrh 263
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „zdravotnickým pracovníkem“ se 
rozumí lékař nebo zdravotní sestra a 
ošetřovatel odpovědní za všeobecnou péči 
nebo zubní lékař nebo porodní asistentka 
nebo farmaceut ve smyslu definice 
směrnice 2005/36/ES nebo jiný pracovník 
provádějící takové činnosti ve 
zdravotnictví, které jsou vyhrazeny pro 
regulované povolání ve smyslu definice 
čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice 
2005/36/ES;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Definice „zdravotnického pracovníka“ již není důležitá, protože byl vypuštěn odkaz na tento 
pojem v čl. 4 písm. a).

Pozměňovací návrh 264
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „zdravotnickým pracovníkem“ se 
rozumí lékař nebo zdravotní sestra 
a ošetřovatel odpovědní za všeobecnou 
péči nebo zubní lékař nebo porodní 
asistentka nebo farmaceut ve smyslu 
definice směrnice 2005/36/ES nebo jiný 
pracovník provádějící takové činnosti ve 
zdravotnictví, které jsou vyhrazeny pro 
regulované povolání ve smyslu definice čl. 
3 odst. 1 písm. a) směrnice 2005/36/ES; 

Netýká se českého znění. 

Or. es

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 265
Kathy Sinnott

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „zdravotnickým pracovníkem“ se 
rozumí lékař nebo zdravotní sestra a 
ošetřovatel odpovědní za všeobecnou péči 
nebo zubní lékař nebo porodní asistentka 
nebo farmaceut ve smyslu definice 
směrnice 2005/36/ES nebo jiný pracovník 

d) „zdravotnickým pracovníkem“ se 
rozumí lékař nebo zdravotní sestra a 
ošetřovatel odpovědní za všeobecnou péči 
nebo zubní lékař nebo porodní asistentka 
nebo farmaceut ve
smyslu definice směrnice 2005/36/ES či 
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provádějící takové činnosti ve 
zdravotnictví, které jsou vyhrazeny pro 
regulované povolání ve smyslu definice 
čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice 2005/36/ES;

zdravotník nebo jiný pracovník provádějící 
takové činnosti ve zdravotnictví, které jsou 
vyhrazeny pro regulované povolání ve 
smyslu definice čl. 3 odst. 1 písm. a) 
směrnice 2005/36/ES;

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 266
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „zdravotnickým pracovníkem“ se 
rozumí lékař nebo zdravotní sestra a 
ošetřovatel odpovědní za všeobecnou péči 
nebo zubní lékař nebo porodní asistentka 
nebo farmaceut ve smyslu definice 
směrnice 2005/36/ES nebo jiný pracovník 
provádějící takové činnosti ve 
zdravotnictví, které jsou vyhrazeny pro 
regulované povolání ve smyslu definice 
čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice 2005/36/ES;

d) „zdravotnickým pracovníkem“ se 
rozumí lékař nebo zdravotní sestra a 
ošetřovatel odpovědní za všeobecnou péči 
nebo zubní lékař nebo porodní asistentka 
nebo farmaceut ve smyslu definice 
směrnice 2005/36/ES nebo jiný pracovník 
provádějící takové činnosti ve 
zdravotnictví, které jsou vyhrazeny pro 
regulované povolání ve smyslu definice 
čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice 2005/36/ES, 
nebo osoba provádějící v souladu se 
zákonem zdravotnické činnosti v členském 
státě, v němž je léčba poskytována;

Or. en
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Pozměňovací návrh 267
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „zdravotnickým pracovníkem“ se 
rozumí lékař nebo zdravotní sestra a 
ošetřovatel odpovědní za všeobecnou péči 
nebo zubní lékař nebo porodní asistentka 
nebo farmaceut ve smyslu definice 
směrnice 2005/36/ES nebo jiný pracovník 
provádějící takové činnosti ve 
zdravotnictví, které jsou vyhrazeny pro 
regulované povolání ve smyslu definice 
čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice 2005/36/ES;

d) „zdravotnickým pracovníkem“ se 
rozumí lékař nebo zdravotní sestra a 
ošetřovatel odpovědní za všeobecnou péči 
nebo zubní lékař nebo porodní asistentka 
nebo farmaceut ve smyslu definice 
směrnice 2005/36/ES nebo jiný pracovník 
provádějící takové činnosti ve 
zdravotnictví, které jsou vyhrazeny pro 
regulované povolání ve smyslu definice 
čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice 2005/36/ES, 
nebo osoba provádějící v souladu se 
zákonem zdravotnické činnosti v členském 
státě, v němž je léčba poskytována; 

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh 268
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „poskytovatelem zdravotní péče“ se 
rozumí jakákoli fyzická nebo právnická 
osoba, která zákonným způsobem 
poskytuje zdravotní péči na území 
členského státu;

e) „poskytovatelem zdravotní péče“ se 
rozumí kterýkoli zdravotnický pracovník 
ve smyslu písmene d) nebo právnická 
osoba, která zákonným způsobem 
poskytuje zdravotní péči na území 
členského státu;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 269
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „pacientem“ se rozumí jakákoli fyzická 
osoba, která využívá nebo si přeje využít 
zdravotní péči v členském státě;

f) pro účely této směrnice se „pacientem“ 
rozumí jakákoli fyzická osoba, která má 
v úmyslu cestovat do jiného členského 
státu za účelem využívání zdravotní péče 
v tomto členském státě;

Or. en

Odůvodnění

Touto definicí se objasňuje, že pacientů, kteří již mají trvalé bydliště nebo pobývají v jiném 
členském státě, se v případě potřeby léčby tato směrnice netýká (práva těchto pacientů jsou již 
upravena v nařízeních 1408/71 a 883/2004).

Pozměňovací návrh 270
Edite Estrela

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) „pacientem“ se rozumí jakákoli fyzická
osoba, která využívá nebo si přeje využít
zdravotní péči v členském státě;

(f) „pacientem“ se rozumí osoba, která je 
pojištěna v rámci systému zdravotní péče
nebo je příjemcem zdravotní péče tohoto 
systému, jež využila nezbytné zdravotní 
péče v jiném členském státě;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 271
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „pacientem“ se rozumí jakákoli fyzická 
osoba, která využívá nebo si přeje využít
zdravotní péči v členském státě;

 f) „pacientem“ se rozumí jakákoli fyzická 
osoba, která využívá nebo usiluje o využití 
zdravotní péče v členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „pacientem“ se rozumí jakákoli fyzická 
osoba, která využívá nebo si přeje využít
zdravotní péči v členském státě;

f) „pacientem“ se rozumí jakákoli fyzická 
osoba, která využívá nebo usiluje o využití 
zdravotní péče v členském státě;

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh 273
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „pacientem“ se rozumí jakákoli fyzická 
osoba, která využívá nebo si přeje využít
zdravotní péči v členském státě;

f) „pacientem“ se rozumí jakákoli fyzická 
osoba, která využívá nebo usiluje o využití 
zdravotní péče v členském státě;
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Odůvodnění

Formulace odpovídá ostatním částem směrnice. To dokládá, že pacient se aktivně účastní 
využívání léčby v zahraničí. 

Pozměňovací návrh 274
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „pacientem“ se rozumí jakákoli fyzická 
osoba, která využívá nebo si přeje využít
zdravotní péči v členském státě;

f) „pacientem“ se rozumí jakákoli fyzická 
osoba, která využívá nebo usiluje o využití 
zdravotní péče v členském státě;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je z právního hlediska více objasnit definici pacienta.

Pozměňovací návrh 275
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „pacientem“ se rozumí jakákoli fyzická 
osoba, která využívá nebo si přeje využít
zdravotní péči v členském státě;

f) „pacientem“ se rozumí jakákoli fyzická 
osoba, která využívá nebo usiluje o využití
zdravotní péče v členském státě;

Or. fr

Odůvodnění

Jde o zdůraznění aktivní úlohy pacienta při využívání určité zdravotní péče.
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Pozměňovací návrh 276
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „pacientem“ se rozumí jakákoli fyzická 
osoba, která využívá nebo si přeje využít
zdravotní péči v členském státě;

f) „pacientem“ se rozumí jakákoli fyzická 
osoba, která využívá zdravotní péči 
v členském státě;

Or. es

Odůvodnění

Relevantní je to, že pacient využívá zdravotní péči, nikoliv to, že si ji „přeje“ využít.

Pozměňovací návrh 277
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. f a a f b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „naléhavým pacientem“ se rozumí ten, 
kdo se nachází v situaci zdravotního 
ohrožení, zejména v bezprostředním 
nebezpečí ztráty života nebo funkcí životně 
důležitých orgánů, a jehož ošetření 
vyžaduje nevyhnutelný a okamžitý 
zdravotnický zásah;
fb) „pacientem s možností výběru“ se 
rozumí ten, kdo si volí místo své vlastní 
léčby, a to z různých důvodů: lepší péče, 
kratší čekací lhůty, rodinné důvody a 
výhodnější rekonvalescence.

Or. it

Odůvodnění

Je třeba nadále rozlišovat mezi pacienty, kteří potřebují léčení v naléhavé situaci, a pacienty, 
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kteří si vyberou léčbu v zahraničí.

Pozměňovací návrh 278
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „pojištěnou osobou“ se rozumí, g) „pojištěnou osobou“ se rozumí osoba, 
která je pojištěna v souladu s definicí čl. 1 
písm. c) nařízení (ES) č. 883/2004;

i) přede dnem vstupu nařízení (ES) č. 
883/2004 v platnost: osoba, která je 
pojištěna v souladu s ustanoveními článků 
1, 2 a 4 nařízení (EHS) č. 1408/71, 
ii) ode dne vstupu nařízení (ES) č. 
883/2004 v platnost: osoba, která je 
pojištěnou osobou ve smyslu definice čl. 1 
písm. c) nařízení (ES) č. 883/2004;

Or. es

Odůvodnění

Nařízení (ES) č. 883/2004 vstupuje v platnost dne 1. ledna 2009.

Pozměňovací návrh 279
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. g – podbod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) pojištěná osoba, jak je definováno 
v pojistných podmínkách soukromého 
zdravotního pojištění.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 280
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „členským státem, v němž je pacient 
pojištěn“ se rozumí členský stát, v němž je 
pacient pojištěnou osobou;“

h) „členským státem, v němž je pacient 
pojištěn“ se rozumí členský stát, v němž je 
pacient zapojen do systému sociálního 
pojištění v souladu s pravidly pro 
koordinaci nařízení (ES) č. 1408/71;

Or. nl

Pozměňovací návrh 281
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „členským státem, v němž je pacient 
pojištěn“ se rozumí členský stát, v němž je 
pacient pojištěnou osobou;

h) „členským státem, v němž je pacient 
pojištěn“ se rozumí členský stát, v němž je 
pacient pojištěnou osobou; je-li při použití 
čl. 22 odst. 3 pododstavce 2 nařízení 
(EHS) č. 1408/71 nebo čl. 20 odst. 4 nebo 
čl. 27 odst. 5 nařízení (ES) č. 883/04 
plátce zdravotního pojištění v místě 
bydliště pacienta příslušný, pak se za stát, 
v němž je pacient pojištěn, pokládá stát, 
v němž má bydliště;

Or. de

Odůvodnění

Osoby s bydlištěm v zahraničí nejsou v návrhu zohledněni (přeshraniční pracovníci, kteří 
pracují v jiném členském státě než ve státě, v němž mají bydliště, stejně jako důchodci, kteří 
získali důchodové nároky v jednom nebo více členských státech EU, v nichž nemají bydliště, 
přičemž mají bydliště v jiném členském státě). Podle nové formulace musí plátce zdravotního 
pojištění v místě bydliště hradit náklady vzniklé ve třetím členském státě EU, pokud to tak 
stanoví uvedená nařízení.
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Pozměňovací návrh 282
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „členským státem, v němž je pacient 
pojištěn“ se rozumí členský stát, v němž je 
pacient pojištěnou osobou;

h) „členským státem, v němž je pacient 
pojištěn“ se rozumí členský stát, v němž je 
pacient pojištěnou osobou. Pokud pacient 
zákonně pobývá v určitém členském státě 
a není pojištěn v rámci žádného 
z evropských systémů sociálního 
zabezpečení, avšak jeho nárok na 
zdravotní péči je uznán, v takovém 
případě se za členský stát, v němž je tento 
pacient pojištěn, považuje členský stát, 
v němž pobývá;

Or. es

Odůvodnění

Návrh nezahrnuje takové případy, kdy je uznán nárok občana na zdravotní péči, avšak 
neshoduje se s pojmem pojištěné osoby.

Pozměňovací návrh 283
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „členským státem, v němž je pacient 
pojištěn“ se rozumí členský stát, v němž je 
pacient pojištěnou osobou;

h) „členským státem, v němž je pacient 
pojištěn“ se rozumí členský stát, v němž je 
pacient pojištěnou osobou, nebo členský 
stát, v němž má pacient trvalé bydliště, 
pokud se nejedná o stát předchozí;

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s ustanoveními nařízení 883/2004.

Pozměňovací návrh 284
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „členským státem, v němž je léčba 
poskytována“ se rozumí členský stát, na 
jehož území je přeshraniční zdravotní péče 
skutečně poskytována;

i) „členským státem, v němž je léčba 
poskytována“ se rozumí členský stát, na 
jehož území nebo z něj je přeshraniční 
zdravotní péče skutečně poskytována;

Or. nl

Pozměňovací návrh 285
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) „zdravotnickým prostředkem“ se 
rozumí zdravotnický prostředek ve smyslu 
definice směrnice 93/42/EHS nebo 
směrnice 90/385/EHS nebo směrnice 
98/79/ES.

Or. nl

Odůvodnění

Nákup věcí spadajících do rámce zdravotní péče (jako např. zdravotnické prostředky) tvořily 
předmět rozsudku Decker (ve věci brýlí), a musí proto být zahrnuty do směrnice, která sleduje 
kodifikaci rozsudku Kohll a Decker.
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Pozměňovací návrh 286
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) „věcmi spadající do rámce zdravotní 
péče“se rozumí věci uplatňované s cílem 
udržení nebo zlepšení zdravotního stavu 
pacienta, jako jsou mimo jiné 
zdravotnické prostředky a léčivé 
přípravky.

Or. nl

Odůvodnění

Nákup věcí spadajících do rámce zdravotní péče (jako např. zdravotnické prostředky) tvořily 
předmět rozsudku Decker (ve věci brýlí), a musí proto být zahrnuty do směrnice, která sleduje 
kodifikaci rozsudku Kohll a Decker.

Pozměňovací návrh 287
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) „zdravotnickým prostředkem“ se 
rozumí zdravotnický prostředek podle 
definice směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 
14. června 1993 o zdravotnických 
prostředcích nebo podle definice směrnice 
Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se aktivních 
implantabilních zdravotnických 
prostředků či podle definice směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES 
ze dne 27. října 1998 o diagnostických 
zdravotnických prostředcích in vitro;
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Or. en

Pozměňovací návrh 288
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) „zdravotnickým prostředkem“ se 
rozumí zdravotnický prostředek podle 
definice směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 
14. června 1993 o zdravotnických 
prostředcích nebo podle definice směrnice 
Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se aktivních 
implantabilních zdravotnických 
prostředků či podle definice směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES 
ze dne 27. října 1998 o diagnostických 
zdravotnických prostředcích in vitro;

Or. en

Odůvodnění

Je vyžadována definice zdravotnického prostředku.

Pozměňovací návrh 289
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) „zdravotnickou technologií“ se 
rozumí léčivý přípravek nebo zdravotnický 
prostředek či léčebné a operační postupy a 
rovněž opatření pro prevenci nemocí, 
jejich diagnózu nebo léčbu, které se 
používají v rámci zdravotní péče. 
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Or. en

Odůvodnění

Tato doplňující definice je vyžadována, protože články 5 a 17 odkazují na zdravotnické 
technologie.

Pozměňovací návrh 290
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) „zdravotnickou technologií“ se 
rozumí léčivý přípravek nebo zdravotnický 
prostředek či léčebné a operační postupy a 
rovněž opatření pro prevenci nemocí, 
jejich diagnózu nebo léčbu, které se 
používají v rámci zdravotní péče.

Or. en

Odůvodnění

Je vyžadována definice zdravotnické technologie.

Pozměňovací návrh 291
Iles Braghetto

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „újmou“ se rozumí nepříznivé následky 
nebo poškození způsobené poskytováním 
zdravotní péče. 

l) „nežádoucím účinkem“ se rozumí 
neúmyslné poškození nebo neúmyslná 
komplikace, která nemusí být běžně 
důsledkem podmínek léčby nebo 
poskytování požadované lékařské péče.

Or. en
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Justification

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment. It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”. 

Pozměňovací návrh 292
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „újmou“ se rozumí nepříznivé následky 
nebo poškození způsobené poskytováním 
zdravotní péče.

l) „újma“ je v rámci přeshraniční 
zdravotní péče definována prostřednictvím 
odkazů na stávající právní rámec 
členského státu, v němž je léčba 
poskytována, a současně se bere na 
vědomí, že chápání pojmu újmy se může 
v jednotlivých členských státech lišit.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „újmou“ se rozumí nepříznivé následky 
nebo poškození způsobené poskytováním 
zdravotní péče.

l) „újma“ je v rámci přeshraniční 
zdravotní péče definována prostřednictvím 
odkazů na stávající právní rámec 
členského státu, v němž je léčba 
poskytována.

Or. en
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Odůvodnění

Definice újmy musí přihlížet ke skutečnosti, že právní systémy členských států obsahují různé 
definice újmy. Aby se předešlo nejasnostem, měli by léčení pacienti spadat pod právní definici 
„újmy“ používané v členském státě, v němž je léčba poskytována.

Pozměňovací návrh 294
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „újmou“ se rozumí nepříznivé následky 
nebo poškození způsobené poskytováním 
zdravotní péče.

l) „újmou“ se rozumí to, co je definováno 
v souladu s právními předpisy členského 
státu, v němž je léčba poskytována.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „újmou“ se rozumí nepříznivé následky 
nebo poškození způsobené poskytováním
zdravotní péče.

l) „újmou“ se rozumí nepříznivé ve 
vzájemném příčinném vztahu v souvislosti 
s poskytováním zdravotní péče a ze 
zdravotní péče vyplývající.

Or. hu

Odůvodnění

Pojem újma používaný v návrhu směrnice není podle našeho stanoviska dostatečně vymezen, 
a proto poskytuje široké pole pro právní posouzení před soudem. Jak zájmům nemocných, tak 
také zájmům členských států by více prospělo konkrétní vymezení tohoto pojmu pevně stojící 
na zásadách občanské právní společnosti. V návrhu není srozumitelné, proč se zvlášť zmiňují 
„nepříznivé následky“ a „poškození“ Dále doporučujeme doplnit vymezení textem nepříznivé 
následky ve vzájemném příčinném vztahu v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.
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Pozměňovací návrh 296
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „újmou“ se rozumí nepříznivé následky 
nebo poškození způsobené poskytováním 
zdravotní péče.

l) „újmou“ se rozumí nepříznivé následky 
na zdraví nebo poškození způsobené 
poskytováním zdravotní péče, přičemž 
takovéto následky nebo poškození mohou 
být vázány pouze na případy, kdy jsou 
zdravotničtí pracovníci nuceni použít 
veškeré prostředky nezbytné ke zlepšení 
zdravotního stavu pacienta.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutno uvést, o jakou újmu se jedná, i to, že zákroky v oblasti zdravotní péče mohou mít 
závažné dopady na zdravotní stav pacienta.

Pozměňovací návrh 297
Frieda Brepoels

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „újmou“ se rozumí nepříznivé následky 
nebo poškození způsobené poskytováním 
zdravotní péče;

l) „újmou“ se rozumí následky nebo 
poškození způsobené poskytováním 
zdravotní péče, kterým se lze vyhnout;

Or. nl

Odůvodnění

Komisí navržená definice „újmy“ je příliš obšírná. V souladu s čl. 5 odst. 1 písm. d) by 
dávala pacientům právo obdržet odškodnění i v případě, kdyby se nejednalo o lékařskou 
chybu nebo nedbalosti tak, jak je to nyní vyžadováno právními předpisy mnohých členských 
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států.

Pozměňovací návrh 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „újmou“ se rozumí nepříznivé následky 
nebo poškození způsobené poskytováním 
zdravotní péče.

l) „újmou“ se rozumí nepříznivé zdravotní 
následky nebo poškození způsobené 
poskytováním zdravotní péče, která 
mohou souviset pouze s povinnostmi při 
výkonu činnosti zdravotnického 
pracovníka.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zřejmé, že újma je chápána pouze ve vztahu ke zdravotní péči a že musí 
nepochybně být důsledkem jednání zdravotnického pracovníka, nehledě na skutečný výsledek 
léčby.

Pozměňovací návrh 299
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „újmou“ se rozumí nepříznivé následky 
nebo poškození způsobené poskytováním 
zdravotní péče.

l) „újmou“ se rozumí nepříznivé následky 
nebo poškození způsobené poskytováním 
zdravotní péče, jak je definováno ve 
vnitrostátních předpisech členských států.

Or. en

Odůvodnění

Bližší vymezení regulace mechanismů škody způsobené poskytováním zdravotní péče náleží 
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podle principu subsidiarity členským státům. To platí tím spíše pro určení rozsahu újmy, u níž 
je možná úhrada škody. Různé členské státy mají totiž ve svém „bezchybném systému 
zodpovědnosti“ hranici, kvůli které připadá pro vyplacení úhrady škody v úvahu pouze 
„značná“ škoda.

Pozměňovací návrh 300
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) „lékařskou dokumentací pacienta“ 
nebo „klinickou dokumentací“ se rozumí 
soubor dokumentů obsahujících časové 
údaje, posouzení a informace všeho 
druhu, týkající se stavu pacienta a jeho 
klinického vývoje během procesu 
zdravotní péče.

Or. es

Odůvodnění

Tento termín je zmiňován v různých částech směrnice. Má se tedy za to, že je vhodné uvést 
jeho definici.
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