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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poročevalka pozdravlja večjo pravno varnost, ki so jo zagotovile sodbe Sodišča Evropskih 
skupnosti o pravicah pacientov do čezmejnega zdravstvenega varstva. Poročevalka poudarja, 
da je to zadeva, ki je zelo pomembna za vsakodnevno življenje in dobro počutje veliko 
državljanov EU, zlasti kar zadeva vedno večje število starejše populacije.

Poročevalka se strinja z izbrano pravno podlago in meni, da je predlog direktive v skladu z 
načelom subsidiarnosti. Namen tega je varovanje nacionalnih zdravstvenih sistemov in 
blažitev skrbi zaradi vpliva predlagane direktive o njihovem prihodnjem financiranju.

Poročevalka nadalje opozarja na pomen vzajemnega delovanja direktive z uredbo št. 1408/711

in njene dopolnilne vloge. Treba je vedeti, da predlog ne poskuša nadomestiti obstoječega 
okvira za čezmejno zdravstveno varstvo, določeno v tej uredbi. Uredba št. 1408/71 dejansko 
ureja koordinacijo nacionalnega sistema socialne varnosti, medtem ko določbe glede pravic 
pacientov, določene v predlagani direktivi in določbe uredbe št. 1407/71 predstavljajo 
alternativni mehanizem za prevzem stroškov, nastalih v drugih državah članicah. Posledica 
tega je, da ima pacient izbiro: zavarovana oseba ima koristi od tega mehanizma te uredbe ali 
pa izbere sistem predlagane direktive.
Predlagana direktiva bo državljanom EU omogočila, da iščejo nebolnišnično oskrbo v drugi 
državi članici, ne da bi morali dobiti predhodno odobritev svojega nacionalnega sistema 
socialne varnosti. Pacienti bodo najprej morali plačati za oskrbo in šele nato zaprositi za 
povračilo stroškov v svojem nacionalnem sistemu. V skladu s predlogom bo povračilo krilo 
stroške oskrbe, ki bi jih plačal nacionalni sistem socialne varnosti, če bi bila oskrba 
zagotovljena na nacionalnem ozemlju.

Glede na to, da se z direktivo pojavljajo določena vprašanja glede mednarodnega zasebnega 
prava (pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe lahko pride do škodnih zahtevkov po 
odškodninskem ali pogodbenem pravu), poročevalka poudarja, da veljajo pravila Skupnosti o 
pristojnosti in pravu, ki se uporablja. Glede uredb Rim I2 in Rim II3 ni nobenih neskladnosti.

Ob upoštevanju tega bi poročevalka rada opozorila na vidik „nedokončanih zadev“, kjer 
Parlament pričakuje obljubljeno študijo Komisije o oceni škode v primeru telesne poškodbe. 
Ob upoštevanju tega vidika poročevalka meni, da je v predlagano direktivo ustrezno vključiti 
uvodno izjavo o škodah, vzeto iz uredbe Rim II.

Nazadnje, kar zadeva pristojnosti in uporabo uredbe Bruselj I4, poročevalka meni, da kjer so 
izpolnjeni pogoji, določeni v sodbi Sodišča v zadevi Odenbreit5 lahko oškodovanec lahko v 

                                               
1 Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe 
in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, UL L 148, 5.6.1974, str. 35.
2 Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za 
pogodbene obveznosti („Rim II“) (UL L 177, 4. 7. 2008, str. 6).
3 Uredba (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za 
nepogodbene obveznosti („Rim II“) (UL L 199, 31. 7. 2007, str. 40).
4 Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih 
odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, UL L 12, 16. 01. 2001, str. 1.
5 Zadeva C-463/06 FBTO Schadeverzekering proti. Odenbreit [2007] ECR I-11321.
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primeru zdravniške malomarnosti sproži postopek neposredno pri zavarovalnici v državi 
članici, kjer ima oškodovanec stalno prebivališče.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Ne glede na predhodne določbe je 
treba v primerih škodnih zahtevkov, ki 
temeljijo na pogodbeni in nepogodbeni 
odgovornosti, določiti pravo, ki se 
uporablja v skladu z določbami Uredbe 
(ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki 
se uporablja za pogodbene obveznosti 
(Rim I)1 in Uredbe (ES) št. 864/2007 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
julija 2007 o pravu, ki se uporablja za 
nepogodbene obveznosti (Rim II)2. 
Pristojnosti je treba določiti v skladu z 
določbami uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z 
dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in 
priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb 
v civilnih in gospodarskih zadevah3, pri 
čemer se razume, da kjer so pogoji 
izpolnjeni, lahko oškodovanci  sprožijo 
postopek neposredno pri svojih 
zavarovalnicah v državi članici, kjer imajo 
stalno prebivališče.
1UL L 177, 4.7.2008, str. 6.
2UL L 199, 31.7.2007, str. 40.
3UL L 12, 16.1.2001, str. 1.

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) V primerih, ko je bila zdravstvena 
varnost zagotovljena v državi članici, kjer 
žrtev nima običajnega prebivališča, bi 
moralo sodišče, pri katerem je vložena 
tožba, po veljavnih nacionalnih pravilih o 
odškodninah za žrtve zdravniške 
malomarnosti pri oceni škode v primeru 
telesnih poškodb upoštevati vse relevantne 
dejanske okoliščine posamezne žrtve, kar 
bi naj vključevalo zlasti dejanske izgube 
in stroške poznejše pomoči in nadaljnje 
zdravstvene oskrbe.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) da so za zdravljenje na njihovem 
ozemlju vzpostavljeni sistemi zavarovanja 
poklicne odgovornosti ali jamstva ali 
podobne ureditve, ki je enakovredna ali v 
bistvu primerljiva glede na njen namen 
ter ustreza naravi in obsegu tveganja;

(e) da so za zdravljenje na njihovem 
ozemlju vzpostavljeni zadostni in 
učinkoviti sistemi zavarovanja poklicne 
odgovornosti ali jamstva ali podobne 
ureditve, ki ustrezajo naravi in obsegu 
tveganja;

Or. en

Obrazložitev

Izbrisani del besedila bi lahko upravičil zagotavljanje prostovoljnega sistema nadomestila za 
škodo.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsak ukrep države članice o izvajanju 
tega člena upošteva določbe Direktive 
2005/36/ES o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij in Direktive 2000/31/ES o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta del je obravnavan v členu 3(3).

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da je za 
vsako upravno odločitev v zvezi z uporabo 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici potreben upravni pregled in da jo je 
mogoče spodbijati v okviru sodnega 
postopka, ki vključuje zagotovitev 
začasnih ukrepov.

5. Države članice zagotovijo, da je za 
vsako upravno odločitev v zvezi z uporabo 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici potreben celoten niz pravnih 
sredstev, skupaj z upravnim in sodnim 
pregledom, ter dostop do nujnega 
postopka, ki omogoča zagotovitev 
začasnih ukrepov.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici.

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu po 
uradni dolžnosti zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici, zlasti kar zadeva 
obstoječe dogovore iz člena 5(1)(e) in 
možne višine odškodnine.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 19(2) pripravi standardno obliko za 
predhodne informacije iz odstavka 1 na 
ravni Skupnosti.

3. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
19(2) pripravi standardno obliko za 
predhodne informacije iz odstavka 1 na 
ravni Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 11 – title

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravila, ki se uporabljajo za zdravstveno 
varstvo v drugi državi članici

Pravila, ki se uporabljajo za zdravstveno 
varstvo v drugi državi članici in pravo, ki 
velja za vse škodne zahtevke, ki temeljijo 
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na pogodbenih ali nepogodbenih 
obveznostih

Or. en

Obrazložitev

V tej določbi je treba razlikovati med pravili, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvenega 
varstva in pravom, ki velja za vse škodne zahtevke, ki lahko nastanejo pri zagotavljanju teh 
storitev.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se zdravstveno varstvo izvaja v 
državi članici, ki ni tista država, v kateri je 
pacient zavarovana oseba, ali zdravstveno 
varstvo v državi članici, ki ni tisti država, v 
kateri ima izvajalec storitev zdravstvenega 
varstva stalno prebivališče, je registriran ali 
ustanovljen, se takšna storitev 
zdravstvenega varstva zagotovi v okviru
zakonodaje države članice zdravljenja v 
skladu s členom 5.

1. Kadar se zdravstveno varstvo izvaja v 
državi članici, ki ni tista država, v kateri je 
pacient zavarovana oseba, ali zdravstveno 
varstvo v državi članici, ki ni tisti država, v 
kateri ima izvajalec storitev zdravstvenega 
varstva stalno prebivališče, je registriran ali 
ustanovljen, se takšna storitev 
zdravstvenega varstva zagotovi v skladu z 
zakonodajo države članice zdravljenja in v 
skladu s členom 5.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če izvajanje zdravstvenega varstva v 
državi članici, ki ni država, v kateri je 
pacient zavarovana oseba, povzroči 
škodne zahtevke, ki temeljijo na 
pogodbeni ali nepogodbeni odgovornosti, 
se pravo, ki se uporablja, določi v skladu z 
določbami iz Uredbe (ES) št. 593/2008 in 
Uredbe (ES) št. 864/2007. Pristojnosti se 
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določijo v skladu z določbami Uredbe 
(ES) št. 44/2001, pri čemer se razume, da 
kjer so pogoji izpolnjeni, oškodovanci 
lahko sprožijo postopek neposredno pri 
svojih zavarovalnicah v državi članici, 
kjer imajo stalno prebivališče.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta člen se ne uporablja v zvezi s 
priznavanjem poklicnih kvalifikacij.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta del je izrecno obravnavan v členu 3(3).

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pacientom zagotavlja in posreduje 
informacije, zlasti informacije o njihovih 
pravicah v zvezi s čezmejnim zdravstvenim 
varstvom, jamstvih kakovosti in varnosti, 
varstvu osebnih podatkov, postopkih za 
pritožbe in pravnih sredstvih, ki so na voljo 
za zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici, ter o določilih in pogojih;

(a) pacientom po uradni dolžnosti 
zagotavlja in posreduje informacije, tudi 
po elektronske poti, zlasti informacije o 
njihovih pravicah v zvezi s čezmejnim 
zdravstvenim varstvom, jamstvih kakovosti 
in varnosti, varstvu osebnih podatkov, 
postopkih za pritožbe in pravnih sredstvih, 
ki so na voljo za zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici, ter o določilih in 
pogojih

Or. en
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) pacientom, kot oškodovancem, se 
zagotovijo informacije in pomoč, kjer 
sprožijo postopek neposredno pri svoji 
zavarovalnici v državi članici, kjer imajo 
stalno prebivališče.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo toliko 
vzajemne pomoči, kot je potrebna za 
izvajanje te direktive.

1. Države članice zagotovijo toliko 
vzajemne pomoči, kot je potrebna za 
izvajanje te direktive v sodelovanju z 
regionalnimi in lokalnimi oblastmi, ko so 
dogovorne za sistem zdravstvenega 
varstva.

Or. en
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