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_____________________________________________________________ 
 

Pozměňovací návrh  1 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 3 a (nový) 
 

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh 

 (3a) V tomto obecném rámci nesou 
členské státy i nadále odpovědnost za 
poskytování bezpečné, kvalitní, účinné a 
přiměřené zdravotní péče občanům na 
svém území. Členské státy nesmějí 
v žádném případě svou zdravotní péči 
zrušit z důvodu, že tato péče je dostupná 
také v jiných členských státech. Tato 
směrnice nadto ponechává volbu místa 
lékařské péče na pacientech a nesmí vést 
k tomu, aby byli pacienti jakýmkoliv 
způsobem podněcováni k tomu, aby 
vyhledávali zdravotní péči v jiném 
členském státě. 
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Pozměňovací návrh  2 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 5 a (nový) 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 (5a) Tato směrnice ctí svobodu každého 
členského státu rozhodnout, jaký druh 
zdravotní péče považuje za vhodný, a tato 
svoboda není směrnicí dotčena. Žádné 
z ustanovení této směrnice by nemělo být 
vykládáno tak, aby narušovalo základní 
rozhodnutí členských států v oblasti etiky. 

(Obecná poznámka ke všem pozměňovacím návrhům: Vzhledem k tomu, že téměř všechny 
pozměňovací návrhy obdobně zohledňují postoj EP v prvním čtení (viz Úř. věst. 184 E, 8. 7. 

2010, s. 368), byly do všech pozměňovacích návrhů vloženy odkazy na příslušné body 
odůvodnění a ustanovení.) 

 
(Bod odůvodnění č. 6 postoje EP) 

 
Pozměňovací návrh 3 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 6  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(6) Některými otázkami týkajícími se 
přeshraniční zdravotní péče, zejména 
náhradou nákladů na zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě než je 
stát, v němž má příjemce péče bydliště, se 
již zabýval Soudní dvůr. Jelikož je 
zdravotní péče vyňata z oblasti působnosti 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 
o službách na vnitřním trhu, je důležité 
upravit tyto otázky v rámci zvláštního 
právního nástroje Unie, aby bylo 
zaručeno všeobecnější a účinnější 
uplatňování zásad, které stanovil Soudní 
dvůr v jednotlivých případech. 

(6) Některými otázkami týkajícími se 
přeshraniční zdravotní péče, zejména 
náhradou nákladů na zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě než je 
stát, v němž má příjemce péče bydliště, se 
již zabýval Soudní dvůr. Účelem této 
směrnice je zaručit všeobecnější a rovněž 
účinnější uplatňování zásad, které stanovil 
Soudní dvůr v jednotlivých případech. 

1Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.  
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Pozměňovací návrh  4 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 9 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(9) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
jednotlivé pacienty, kteří se rozhodnou 
vyhledat zdravotní péči v jiném členském 
státě, než ve kterém jsou pojištěni. Jak 
potvrdil Soudní dvůr, ani zvláštní povaha, 
ani způsob organizace nebo financování 
nemohou být důvodem pro vyloučení 
zdravotní péče z působnosti základní 
zásady volného pohybu služeb. Členský 
stát, v němž je pacient pojištěn, se však 
může rozhodnout omezit náhradu 
nákladů na přeshraniční zdravotní péči 
z důvodů souvisejících s kvalitou 
a bezpečností poskytované zdravotní péče, 
je-li možno tento postup odůvodnit 
naléhavými důvody obecného zájmu 
týkajícího se veřejného zdraví. Členský 
stát, v němž je pacient pojištěn, může i z 
jiných důvodů přijmout další opatření, je-
li možné to odůvodnit takovými 
naléhavými důvody obecného zájmu. 
Soudní dvůr totiž stanovil, že ochrana 
veřejného zdraví patří mezi naléhavé 
důvody obecného zájmu, které mohou 
odůvodnit omezení svobody pohybu 
stanovené ve Smlouvách. 

(9) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
všechny typy zdravotní péče. Jak potvrdil 
Soudní dvůr, ani zvláštní povaha zdravotní 
péče, ani způsob její organizace nebo 
financování nemohou být důvodem pro její 
vyloučení z působnosti základní zásady 
volného pohybu. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 10 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(10) Pojem „naléhavé důvody obecného 
zájmu“ použitý v některých ustanoveních 
této směrnice byl zaveden Soudním 
dvorem v judikatuře ve vztahu k článkům 
49 a 56 Smlouvy a může se dále vyvíjet. 
Soudní dvůr při několika příležitostech 
rozhodl, že nebezpečí vážného narušení 
finanční rovnováhy systému sociálního 

vypouští se  
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zabezpečení může samo o sobě 
představovat naléhavý důvod obecného 
zájmu, kterým lze odůvodnit překážku 
volného pohybu služeb. Soudní dvůr 
rovněž uznal, že cíl zachování vyvážených 
lékařských a nemocničních služeb 
přístupných pro všechny z důvodu 
ochrany veřejného zdraví může také 
spadat do jedné z výjimek, a to z důvodu 
ochrany zdraví, podle článku 52 Smlouvy, 
pokud to přispěje k dosažení vysoké 
úrovně ochrany zdraví. Soudní dvůr také 
rozhodl, že uvedené ustanovení Smlouvy 
dovoluje členským státům omezit volný 
pohyb lékařských a nemocničních služeb, 
pokud má zajištění léčebné kapacity nebo 
způsobilosti lékařských odborníků na 
území daného členského státu zásadní 
význam pro ochranu zdraví. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 14 a (nový) 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 (14a) Jak uznaly členské státy v závěrech 
Rady ze dne 1.–2. června 2006, existuje 
soubor zásad činnosti sdílených 
zdravotnickými systémy v celé EU. Tyto 
zásady činnosti jsou nezbytné pro zajištění 
důvěry pacientů v přeshraniční zdravotní 
péči, která je zase nutná k dosažení 
mobility pacientů i vysoké úrovně ochrany 
zdraví. I přes tyto obecné hodnoty se 
připouští, že členské státy přijmou 
z etických důvodů odlišná rozhodnutí 
týkající se dostupnosti některých druhů 
léčby a konkrétních podmínek přístupu. 
Touto směrnicí není dotčena etická 
rozmanitost  

(Bod odůvodnění č. 14 postoje EP) 
 



 

 
 PE455.843/ 5 

 CS 

Pozměňovací návrh  7 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 15 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(15) Tato směrnice by se neměla dotýkat 
pravidel členských států týkajících se 
prodeje léčivých přípravků 
a zdravotnických prostředků přes internet. 

(15) Tato směrnice by se neměla dotýkat 
pravidel členských států týkajících se 
prodeje léčivých přípravků 
a zdravotnických prostředků přes internet. 
Padělané léčivé přípravky a zdravotnické 
prostředky jsou však zdrojem skutečného 
vážného znepokojení, zejména v rámci 
přeshraniční zdravotní péče. 

 
Pozměňovací návrh 8 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 16 a (nový)  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 (16a) Provedení této směrnice ve 
vnitrostátních předpisech a její 
uplatňování by nemělo vést k tomu, aby 
pacienti byli povzbuzování k 
nedobrovolnému vyhledávání péče mimo 
členský stát, v němž jsou pojištěni. Tato 
situace by byla obzvláště nežádoucí, 
pokud by rozhodnutí povzbudit pacienta, 
aby vyhledal zdravotní péči v jiném 
členském státě, vycházelo z jiných než 
lékařských příčin, např. z nákladů na 
léčbu. 

Odůvodnění 

W przypadku udzielania opieki zdrowotnej, bardzo waŜne jest by pacjenci mieli zapewnione jak 
najbardziej komfortowe warunki. Dlatego poŜądane jest leczenie ich blisko miejsca 
zamieszkania, zorganizowane w sposób dobrze im znany, by porozumiewali się z pracownikami 
słuŜby zdrowia w swoim ojczystym języku. Zasadniczo, wyjazdy do innego państwa 
członkowskiego, by się leczyć, są czymś wyjątkowym. Pacjenci decydują się na taki krok, gdy w 
ich kraju odpowiednio skuteczne leczenie jest niedostępne. Celem nowego motywu (16a) jest 
zapewnienie, Ŝe pacjenci nie będą „wypychani” ze swego państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, co moŜe się zdarzać, wziąwszy pod uwagę, Ŝe obecnie systemy opieki zdrowotnej 
w Unii Europejskiej usilnie dąŜą do równowagi finansowej. Istnieje zagroŜenie, Ŝe niektórzy 
pracownicy słuŜby zdrowia, świadczeniodawcy czy płatnicy mogliby, szukając oszczędności, 
próbować kierować pacjentów do innych państw członkowskich, zaniedbując przy tym ich 
potrzeby zdrowotne. Dyrektywa, której celem jest ochrona praw pacjentów, nie moŜe stwarzać 
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moŜliwości takiego postępowania. Proponowany motyw (16a) opisuje podobny problem, 
którego dotyczyła poprawka nr 12, wprowadzająca motyw (13a), przyjęta przez Parlament 
Europejski w kwietniu 2009 r. PoniewaŜ Rada jest przeciwna poprawce nr 12, poniewaŜ 
odczytuje ją jako sugerującą złą wolę państw członkowskich, konieczne jest skierowanie nowej 
poprawki, moŜliwej do przyjęcia przez Radę. Problem „wypychania” pacjentów z ich państw 
członkowskich jest zbyt istotny, by go całkiem pominąć. 
 

Pozměňovací návrh  9 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 18 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(18) Aby se pacienti při záměru vyhledat 
zdravotní péči v jiném členském státě 
mohli informovaně rozhodnout, měl by 
členský stát, v němž je zdravotní péče 
poskytována, zajistit, aby pacienti z jiných 
členských států na požádání obdrželi 
příslušné informace o standardech 
bezpečnosti a kvality zdravotní péče 
uplatňovaných na jeho území 
a o poskytovatelích zdravotní péče, na 
které se tyto standardy vztahují. 
Poskytovatelé zdravotní péče by dále měli 
na požádání pacientům poskytnout 
informace o určitých aspektech služeb 
zdravotní péče, které nabízejí. V rozsahu, 
v jakém poskytovatelé zdravotní péče již 
poskytují důležité informace o těchto 
aspektech pacientům, kteří mají bydliště 
v členském státě, v němž je zdravotní péče 
poskytována, neměla by jim tato směrnice 
ukládat, aby poskytovali pacientům 
z jiných členských států rozsáhlejší 
informace. Členský stát, v němž je 
zdravotní péče poskytována, by měl mít 
rovněž možnost požadovat od jiných 
subjektů, než jsou poskytovatelé zdravotní 
péče, například poskytovatelů pojištění či 
orgánů veřejné moci, aby poskytovaly 
informace o určitých aspektech nabízených 
služeb zdravotní péče, je-li to z hlediska 
organizace jeho systému zdravotní péče 
vhodnější. 

(18) Aby se pacienti při záměru vyhledat 
zdravotní péči v jiném členském státě 
mohli informovaně rozhodnout, měl by 
členský stát zajistit, aby pacienti z jiných 
členských států na požádání obdrželi 
příslušné informace o standardech 
bezpečnosti a kvality zdravotní péče 
uplatňovaných na jeho území a 
o charakteristice zdravotní péče 
zajišťované konkrétním poskytovatelem 
zdravotní péče. Tyto informace by měly 
být také k dispozici ve formátech 
přístupných osobám se zdravotním 
postižením. Tyto informace by měly být 
dostupné mimo jiné i na dálku v 
elektronické podobě. V rozsahu, v jakém 
poskytovatelé zdravotní péče již poskytují 
důležité informace o těchto aspektech 
pacientům, kteří mají bydliště v členském 
státě, v němž je zdravotní péče 
poskytována, neměla by jim tato směrnice 
ukládat, aby poskytovali pacientům 
z jiných členských států rozsáhlejší 
informace. Členský stát, v němž je 
zdravotní péče poskytována, by měl mít 
rovněž možnost požadovat od jiných 
subjektů, než jsou poskytovatelé zdravotní 
péče, například poskytovatelů pojištění či 
orgánů veřejné moci, aby poskytovaly 
informace o určitých aspektech nabízených 
služeb zdravotní péče, je-li to z hlediska 
organizace jeho systému zdravotní péče 
vhodnější. 

(Bod odůvodnění č. 15 postoje EP) 
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Pozměňovací návrh  10 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 19 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(19) Členské státy by měly zajistit, aby 
bylo se všemi pacienty zacházeno 
spravedlivě na základě toho, jakou 
zdravotní péči potřebují, a nikoli na 
základě toho, ve kterém členském státě 
jsou pojištěni. Přitom by členské státy měly 
dodržovat zásadu volného pohybu osob 
v rámci vnitřního trhu, zásadu zákazu 
diskriminace mimo jiné na základě státní 
příslušnosti a zásadu nutnosti 
a přiměřenosti veškerých omezení volného 
pohybu. Tato směrnice by však 
poskytovatelům zdravotní péče neměla 
nařizovat přijmout pacienty z jiných 
členských států k plánované léčbě nebo je 
přijímat přednostně na úkor jiných 
pacientů, například tím, že se prodlouží 
čekací lhůta na léčbu u těchto jiných 
pacientů. Příliv pacientů může vyvolat 
poptávku, která převýší stávající kapacity 
členského státu pro určitou oblast 
zdravotní péče. V těchto výjimečných 
případech by si členský stát měl ponechat 
možnost vyřešit situaci z důvodů ochrany 
zdraví v souladu s články 52 a 62 
Smlouvy. Tímto omezením by však neměly 
být dotčeny povinnosti členského státu 
podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení. 

(19) Vzhledem k tomu, že není možné 
předem vědět, zda daný poskytovatel 
zdravotní péče bude zdravotní péči 
poskytovat pacientovi přicházejícímu 
z jiného členského státu nebo pacientovi 
z jeho domovského členského státu, je 
nezbytné, aby požadavky na zajištění toho, 
že zdravotní péče bude poskytována 
v souladu se společnými zásadami 
a jasnými normami kvality a bezpečnosti, 
byly použitelné pro všechny typy zdravotní 
péče, aby byla zajištěna svoboda 
poskytování a využívání přeshraniční 
zdravotní péče, což je cílem této směrnice. 
Orgány členských států musí ctít sdílené 
základní hodnoty všeobecnosti, přístupu 
ke kvalitní péči, spravedlnosti a solidarity, 
které orgány Společenství i všechny 
členské státy obecně uznávají jako soubor 
hodnot, který sdílejí zdravotnické systémy 
po celé Evropě. Členské státy by také měly 
zajistit, aby byly tyto hodnoty ctěny i 
v případě pacientů a občanů z jiných 
členských států a aby bylo se všemi 
pacienty zacházeno spravedlivě na základě 
toho, jakou zdravotní péči potřebují, 
a nikoli na základě toho, ve kterém 
členském státě jsou pojištěni. Přitom by 
členské státy měly dodržovat zásadu 
volného pohybu osob v rámci vnitřního 
trhu, zásadu zákazu diskriminace mimo 
jiné na základě státní příslušnosti, zásadu 
nutnosti a přiměřenosti veškerých omezení 
volného pohybu. Tato směrnice by však 
poskytovatelům zdravotní péče neměla 
nařizovat přijmout pacienty z jiných 
členských států k plánované léčbě nebo je 
přijímat přednostně na úkor jiných pacientů 
s podobnými zdravotními potřebami, 
například tím, že se prodlouží čekací lhůta 
na léčbu u těchto jiných pacientů.  

(Bod odůvodnění č. 15 postoje EP) 
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Pozměňovací návrh  11 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 19 a (nový) 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 (19a) V každém případě by žádná 
opatření, která členský stát zavede za 
účelem zajištění toho, aby byla zdravotní 
péče poskytována v souladu s jasnými 
standardy kvality a bezpečnosti, neměla 
tvořit novou překážku volnému pohybu 
pacientů, služeb a zboží, jako jsou léčivé 
přípravky a zdravotnické prostředky. 

(Bod odůvodnění č. 19 postoje EP) 
 

Pozměňovací návrh  12 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 20 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(20) Je zapotřebí vyvíjet systematické 
a trvalé úsilí o zajištění lepších standardů 
kvality a bezpečnosti poskytované 
zdravotní péče v souladu se závěry Rady 
a s přihlédnutím k pokroku dosaženému 
v lékařské vědě na mezinárodní úrovni 
a k obecně uznávané dobré lékařské praxi. 

(20) Je zapotřebí vyvíjet systematické 
a trvalé úsilí o zajištění lepších standardů 
kvality a bezpečnosti poskytované 
zdravotní péče v souladu se závěry Rady a 
s přihlédnutím k pokroku dosaženému 
v lékařské vědě na mezinárodní úrovni a 
k obecně uznávané dobré lékařské praxi 
a rovněž s přihlédnutím k novým 
zdravotnickým technologiím. 

(Bod odůvodnění č. 20 postoje EP) 
 
Pozměňovací návrh 13 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 21  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(21) Je zásadní stanovit jasnou obecnou 
povinnost zavést mechanismy pro řešení 
možných újem v důsledku poskytnutí 
zdravotní péče, aby se zabránilo nedostatku 
důvěry v uvedené mechanismy, který by 
mohl být překážkou ve využívání 
přeshraniční zdravotní péče. Systémy pro 

(21) Je zásadní stanovit jasnou obecnou 
povinnost zavést mechanismy pro řešení 
možných újem v důsledku poskytnutí 
zdravotní péče, jejichž součástí bude i 
následná péče, aby se zabránilo nedostatku 
důvěry v uvedené mechanismy, který by 
mohl být překážkou ve využívání 
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řešení újmy v členském státě, v němž je 
zdravotní péče poskytována, by neměla být 
dotčena možnost členských států rozšířit 
krytí ze svých vnitrostátních systémů na 
pacienty z jejich země, kteří vyhledávají 
zdravotní péči v zahraničí, pokud je to pro 
tyto pacienty vhodnější. 

přeshraniční zdravotní péče. Systémy pro 
řešení újmy v členském státě, v němž je 
zdravotní péče poskytována, by neměla být 
dotčena možnost členských států rozšířit 
krytí ze svých vnitrostátních systémů na 
pacienty z jejich země, kteří vyhledávají 
zdravotní péči v zahraničí, pokud je to pro 
tyto pacienty vhodnější. 

 
Pozměňovací návrh  14 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 23  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(23) Právo na ochranu osobních údajů je 
základním právem uznaným článkem 8 
Listiny základních práv Evropské unie. 
Zajištění kontinuity přeshraniční zdravotní 
péče závisí na předávání osobních údajů 
týkajících se zdravotního stavu pacienta. 
Volný pohyb těchto osobních údajů 
z jednoho členského státu do druhého by 
měl být umožněn, ale zároveň by měla být 
zaručena ochrana základních práv 
jednotlivců. Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů 
stanoví právo fyzických osob na přístup ke 
svým osobním údajům týkajícím se jejich 
zdraví, například k údajům z jejich 
zdravotnické dokumentace, která obsahuje 
například diagnózu, výsledky vyšetření, 
posouzení ošetřujících lékařů a údaje 
o veškerých provedených ošetřeních nebo 
zákrocích. Tato ustanovení by se měla 
vztahovat i na přeshraniční zdravotní péči, 
kterou upravuje tato směrnice. 

(23) Právo na ochranu osobních údajů je 
základním právem uznaným článkem 8 
Listiny základních práv Evropské unie. 
Zajištění kontinuity přeshraniční zdravotní 
péče závisí na předávání osobních údajů 
týkajících se zdravotního stavu pacienta. 
Měl by být umožněn pohyb těchto 
osobních údajů z jednoho členského státu 
do druhého, ale zároveň by měla být 
zaručena ochrana základních práv 
jednotlivců. Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů 
stanoví právo fyzických osob na přístup ke 
svým osobním údajům týkajícím se jejich 
zdraví, například k údajům z jejich 
zdravotnické dokumentace, která obsahuje 
například diagnózu, výsledky vyšetření, 
posouzení ošetřujících lékařů a údaje 
o veškerých provedených ošetřeních nebo 
zákrocích. Tato ustanovení by se měla 
vztahovat i na přeshraniční zdravotní péči, 
kterou upravuje tato směrnice. 

 
Pozměňovací návrh 15 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 27  
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Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(27) Je vhodné požadovat, aby i pacienti, 
kteří odcházejí za účelem využití zdravotní 
péče do jiného členského státu za jiných 
okolností, než které jsou stanoveny 
nařízením (EHS) č. 883/2004, mohli 
využívat výhod plynoucích ze zásady 
volného pohybu služeb v souladu se 
Smlouvou a touto směrnicí. Pacientům by 
měla být zaručena náhrada nákladů na 
uvedenou zdravotní péči přinejmenším v té 
výši, která by byla uhrazena za tutéž 
zdravotní péči, pokud by byla poskytnuta 
v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn. Přitom by se měla plně uznat 
odpovědnost členských států za určení 
rozsahu zdravotního pojištění dostupného 
jejich občanům a mělo by se zabránit 
významnému dopadu na financování 
vnitrostátních systémů zdravotní péče. 

(27) Je vhodné požadovat, aby i pacienti, 
kteří odcházejí za účelem využití zdravotní 
péče do jiného členského státu za jiných 
okolností, než které jsou stanoveny 
nařízením (EHS) č. 883/2004, mohli 
využívat výhod plynoucích ze zásady 
volného pohybu pacientů a zboží, jako 
jsou léčivé přípravky a zdravotnické 
prostředky, v souladu se Smlouvou a touto 
směrnicí. Pacientům by měla být zaručena 
náhrada nákladů na zdravotní péči a zboží 
souvisejících se zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě, než je 
stát, v němž jsou pojištěni, přinejmenším 
v té výši, která by byla uhrazena za léčbu, 
která je stejná nebo stejně účinná, pokud 
by tato léčba byla poskytnuta nebo pokud 
by toto zboží bylo zakoupeno v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn. Přitom by 
se měla plně uznat odpovědnost členských 
států za určení rozsahu zdravotního 
pojištění dostupného jejich občanům 
a mělo by se zabránit významnému dopadu 
na financování vnitrostátních systémů 
zdravotní péče. Členské státy přesto 
mohou v rámci svých vnitrostátních 
právních předpisů umožnit náhradu 
nákladů na léčbu podle sazeb platných 
v členském státě, v němž byla léčba 
provedena, pokud je to pro pacienta 
výhodnější. To může nastat zejména 
v případě léčby, která je poskytována 
v rámci evropských referenčních sítí. 

(Bod odůvodnění č. 27 postoje EP) 
 

Pozměňovací návrh  16 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 29 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(29) Pacientovi by neměla být odpírána 
výhodnější práva zaručená nařízeními Unie 
o koordinaci systémů sociálního 

(29) Pacientovi by neměla být odpírána 
výhodnější práva zaručená nařízeními Unie 
o koordinaci systémů sociálního 
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zabepečení, jsou-li splněny příslušné 
podmínky. Každému pacientovi, který 
požádá o povolení využít léčbu 
odpovídající jeho stavu v jiném členském 
státě, by tudíž mělo být toto povolení vždy 
uděleno za podmínek stanovených 
v uvedených nařízeních Unie, pokud tato 
léčba patří mezi dávky stanovené právními 
předpisy členského státu, v němž má 
pacient bydliště, a pokud nemůže být 
pacientovi poskytnuta ve lhůtě, která je 
lékařsky odůvodnitelná s ohledem na 
současný zdravotní stav a pravděpodobný 
průběh nemoci dotyčné osoby. Pokud však 
pacient místo toho výslovně žádá 
o poskytnutí léčby podle směrnice, měly by 
být dávky platné v souvislosti s náhradou 
nákladů omezeny na dávky platné podle 
této směrnice. 

zabezpečení, jsou-li splněny příslušné 
podmínky. Každému pacientovi, který 
požádá o povolení využít léčbu 
odpovídající jeho stavu v jiném členském 
státě, by tudíž mělo být toto povolení vždy 
uděleno za podmínek stanovených 
v uvedených nařízeních Unie, pokud tato 
léčba patří mezi dávky stanovené právními 
předpisy členského státu, v němž má 
pacient bydliště, a pokud nemůže být 
pacientovi poskytnuta ve lhůtě, která je 
lékařsky odůvodnitelná s ohledem na 
současný zdravotní stav a pravděpodobný 
průběh nemoci dotyčné osoby.  

 

Pozměňovací návrh  17 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 29 a (nový) 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 (29a) Pacient si může zvolit, kterému 
mechanismu dá přednost, ale pokud 
z uplatnění nařízení (ES) č. 883/2004 pro 
pacienta vyplývá větší prospěch, 
pacientovi by v žádném případě neměla 
být odpírána práva, která uvedené 
nařízení zaručuje. 

(Bod odůvodnění č. 29 postoje EP) 
 

Pozměňovací návrh  18 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 30 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(30) Pacient by v žádném případě neměl 
mít ze zdravotní péče poskytnuté v jiném 
členském státě finanční prospěch, a proto 
by se náhrada nákladů měla omezovat 
pouze na skutečné náklady na poskytnutou 

(30) Pacient by v žádném případě neměl 
mít ze zdravotní péče poskytnuté v jiném 
členském státě nebo ze zdravotnického 
zboží zakoupeného v jiném členském státě 
finanční prospěch. Z tohoto důvodu by 
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péči. převzetí nákladů mělo být omezeno pouze 
na skutečné náklady. Členské státy se 
mohou rozhodnout uhradit další 
související náklady, jako je terapeutická 
péče, za předpokladu, že celkové náklady 
nepřekročí částku splatnou v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn. 

(Bod odůvodnění č. 30 postoje EP) 
 

Pozměňovací návrh  19 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 31 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(31) Cílem této směrnice není založit nárok 
na náhradu nákladů na zdravotní péči 
v jiném členském státě, pokud tato péče 
nepatří mezi dávky stanovené právními 
předpisy členského státu, v němž je pacient 
pojištěn. Tato směrnice by rovněž neměla 
bránit členským státům v tom, aby rozšířily 
své systémy věcných dávek na zdravotní 
péči poskytovanou v jiném členském státě. 
Tato směrnice by měla uznat, že členské 
státy mohou organizovat vlastní zdravotní 
systémy a systémy sociálního zabezpečení 
tak, aby jejich prostřednictvím určily nárok 
na léčbu na regionální nebo místní úrovni. 

(31) Cílem této směrnice není založit nárok 
na náhradu nákladů na zdravotní péči 
v jiném členském státě, pokud tato péče 
nepatří mezi dávky stanovené právními 
předpisy členského státu, v němž je pacient 
pojištěn, s výjimkou případů vzácných 
onemocnění. Tato směrnice by rovněž 
neměla bránit členským státům v tom, aby 
rozšířily své systémy věcných dávek na 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě. Tato směrnice by měla 
uznat, že členské státy mohou organizovat 
vlastní zdravotní systémy a systémy 
sociálního zabezpečení tak, aby jejich 
prostřednictvím určily nárok na léčbu na 
regionální nebo místní úrovni. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 31 a (nový) 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 (31a) Je-li k dispozici několik metod pro 
léčení určitého onemocnění či zranění, 
měl by mít pacient právo, aby mu byly 
uhrazeny všechny léčebné metody, které 
byly v dostatečné míře vyzkoušeny 
a testovány mezinárodní lékařskou vědou, 
a to i v případě, že nejsou dostupné 
v členském státě, v němž je pacient 
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pojištěn.  

(Bod odůvodnění č. 32 postoje EP) 

 
Pozměňovací návrh 21 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 32  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(32) Tato směrnice by neměla stanovit ani 
převod nároků na sociální zabezpečení 
mezi členskými státy, ani jiné mechanismy 
koordinace systémů sociálního 
zabezpečení. Jediným cílem ustanovení 
o předchozím povolení a náhradě nákladů 
na zdravotní péči poskytnutou v jiném 
členském státě by mělo být umožnit volný 
pohyb zdravotní péče pro pacienty 
a odstranit neodůvodněné překážky 
uvedené základní svobody v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn. Směrnice 
by tedy měla plně uznat rozdíly mezi 
vnitrostátními zdravotními systémy 
a odpovědnost členských států za 
organizaci a poskytování zdravotních 
služeb a lékařské péče. 

(32) Tato směrnice by neměla stanovit ani 
převod nároků na sociální zabezpečení 
mezi členskými státy, ani jiné mechanismy 
koordinace systémů sociálního 
zabezpečení. Jediným cílem ustanovení 
o předchozím povolení a náhradě nákladů 
na zdravotní péči poskytnutou v jiném 
členském státě by mělo být umožnit volný 
pohyb zdravotní péče pro pacienty 
a odstranit neodůvodněné překážky 
uvedené základní svobody v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn. Směrnice 
by tedy měla plně uznat rozdíly mezi 
vnitrostátními zdravotními systémy 
a odpovědnost členských států za 
organizaci a poskytování zdravotních 
služeb a lékařské péče. 

 Tato směrnice by měla rovněž respektovat 
různé systémy řízení a konkrétní přístupy 
členských států k začleňování soukromě a 
veřejně poskytovaných zdravotnických 
služeb. 

Odůvodnění 

Je důležité důrazněji odkázat na respektování přednostní úlohy členských států v oblasti 
zdravotní péče a zohlednit přitom i čl. 168 odst. 7 SFEU, který uvádí, že: „Při činnosti Unie je 
uznávána odpovědnost členských států za stanovení jejich zdravotní politiky a za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče. Odpovědnost členských států zahrnuje řízení 
zdravotnictví a zdravotní péče, jakož i rozdělování na ně vyčleněných zdrojů.“ 
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Pozměňovací návrh  22 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 34 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(34) Členské státy mohou zachovat obecné 
podmínky, kritéria způsobilosti a právní 
a administrativní náležitosti týkající se 
využívání zdravotní péče a náhrady 
nákladů na zdravotní péči, například 
požadavek konzultovat praktického lékaře 
před konzultací odborného lékaře nebo 
před využitím nemocniční péče, které se 
budou vztahovat i na pacienty, kteří 
vyhledávají zdravotní péči v jiném 
členském státě, pokud jsou tyto podmínky 
nezbytné, přiměřené cíli a nejsou svévolné 
a diskriminační. Tyto podmínky mohou 
zahrnovat posouzení od zdravotnického 
pracovníka nebo jiné osoby, jejíž 
posouzení je nutné pro další poskytnutí 
zdravotní péče a která poskytuje služby 
zákonného systému sociálního zabezpečení 
nebo státního zdravotního systému 
členského státu, v němž je pacient pojištěn, 
jako je praktický lékař nebo lékař 
poskytující primární péči, u něhož je 
pacient registrován, je-li to nutné pro 
stanovení nároku konkrétního pacienta na 
zdravotní péči. Proto je vhodné požadovat, 
aby tyto obecné podmínky a náležitosti 
byly používány objektivním, 
transparentním a nediskriminačním 
způsobem, aby byly známy předem, aby 
byly podloženy v první řadě zdravotními 
hledisky, aby nepředstavovaly pro 
pacienty, kteří vyhledávají zdravotní péči 
v jiném členském státě, ve srovnání 
s pacienty léčenými v členském státě, 
v němž jsou pojištěni, žádnou dodatečnou 
zátěž a aby rozhodnutí byla činěna co 
nejrychleji. Tím by neměly být dotčeny 
pravomoci členských států stanovit kritéria 
nebo podmínky předchozího povolení 
v případě pacientů, kteří vyhledávají 
zdravotní péči v členském státě, v němž 
jsou pojištěni. Podmínky, kritéria 
a náležitosti související s posouzením 

(34) Členské státy mohou zachovat obecné 
podmínky, kritéria způsobilosti a právní 
a administrativní náležitosti týkající se 
využívání zdravotní péče a náhrady 
nákladů na zdravotní péči, například 
požadavek konzultovat praktického lékaře 
před konzultací odborného lékaře nebo 
před využitím nemocniční péče, které se 
budou vztahovat i na pacienty, kteří 
vyhledávají zdravotní péči v jiném 
členském státě, pokud jsou tyto podmínky 
nezbytné, přiměřené cíli a nejsou svévolné 
a diskriminační. Tyto podmínky mohou 
zahrnovat posouzení od zdravotnického 
pracovníka nebo jiné osoby, jejíž 
posouzení je nutné pro další poskytnutí 
zdravotní péče a která poskytuje služby 
zákonného systému sociálního zabezpečení 
nebo státního zdravotního systému 
členského státu, v němž je pacient pojištěn, 
jako je praktický lékař nebo lékař 
poskytující primární péči, u něhož je 
pacient registrován, je-li to nutné pro 
stanovení nároku konkrétního pacienta na 
zdravotní péči. Proto je vhodné požadovat, 
aby tyto obecné podmínky a náležitosti 
byly používány objektivním, 
transparentním a nediskriminačním 
způsobem, aby byly známy předem, aby 
byly podloženy v první řadě zdravotními 
hledisky, aby nepředstavovaly pro 
pacienty, kteří vyhledávají zdravotní péči 
v jiném členském státě, ve srovnání 
s pacienty léčenými v členském státě, 
v němž jsou pojištěni, žádnou dodatečnou 
zátěž a aby rozhodnutí byla činěna co 
nejrychleji. Tím by neměly být dotčeny 
pravomoci členských států stanovit kritéria 
nebo podmínky předchozího povolení 
v případě pacientů, kteří vyhledávají 
zdravotní péči v členském státě, v němž 
jsou pojištěni.  
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nároku na zdravotní péči, jako je 
stanovení nákladové účelnosti konkrétní 
léčby, jsou záležitostí členského státu, 
v němž je pacient pojištěn, a proto jejich 
splnění nemůže být požadováno rovněž 
v členském státě, v němž je zdravotní péče 
poskytována, neboť by představovaly 
překážku pro volný pohyb zboží, osob 
a služeb. Členský stát, v němž je zdravotní 
péče poskytována, však může uložit 
podmínky, kritéria a náležitosti související 
s klinickými okolnostmi, jako je posouzení 
zdravotních rizik při použití zvláštního 
postupu u konkrétního pacienta. Tyto 
podmínky, kritéria a náležitosti by mohly 
dále zahrnovat postup, který zajistí, aby 
osoby vyhledávající zdravotní péči v jiném 
členském státě rozuměly tomu, že využitá 
zdravotní péče bude podléhat právním 
předpisům členského státu, v němž je 
zdravotní péče poskytována, a to 
i standardům bezpečnosti a kvality 
poskytované zdravotní péče a dalším 
standardům vyžadovaným tímto členským 
státem, a že této osobě bude poskytnuta 
veškerá technická, odborná a lékařská 
podpora potřebná pro učinění 
informovaného rozhodnutí o volbě 
poskytovatele zdravotní péče, pokud tento 
postup není diskriminační 
a nepředstavuje ani překážku pro volný 
pohyb zboží, osob a služeb. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 36 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(36) Podle ustálené judikatury Soudního 
dvora mohou členské státy v případě 
nemocniční péče poskytnuté v jiném 
členském státě podmínit náhradu nákladů 
z vnitrostátního systému předchozím 
povolením. Soudní dvůr rozhodl, že tento 
požadavek je nezbytný i přiměřený, neboť 
počet nemocničních zařízení, jejich 
zeměpisné rozložení, způsob jejich 

(36) Známé skutečnosti ukazují, že použití 
zásad volného pohybu na využívání 
zdravotní péče v jiném členském státě 
v rámci krytí zaručeného zákonným 
systémem zdravotního pojištění členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, nenaruší 
zdravotnické systémy členských států ani 
finanční udržitelnost jejich systémů 
sociálního zabezpečení. Soudní dvůr však 
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organizace, vybavení a dokonce povaha 
zdravotních služeb, které jsou schopny 
poskytovat, jsou otázky podléhající 
možnému plánování, které musí obvykle 
vyhovět řadě potřeb. Soudní dvůr shledal, 
že toto plánování směřuje k zajištění 
dostatečného a nepřetržitého přístupu 
k vyvážené nabídce vysoce kvalitní 
nemocniční péče v daném členském státě. 
Dále též pomáhá kontrolovat náklady 
a pokud možno předcházet plýtvání 
finančními, technickými a lidskými zdroji. 
Soudní dvůr se domnívá, že takové 
plýtvání by bylo o to škodlivější vzhledem 
k tomu, že je nesporné, že oblast 
nemocniční péče generuje značné náklady 
a musí vyhovovat rostoucím nárokům a 
finanční zdroje, které mohou být 
vynaloženy na zdravotní péči, nejsou 
neomezené, bez ohledu na použitý způsob 
financování. 

uznal, že nelze vyloučit, že možné riziko 
vážného narušení finanční rovnováhy 
systémů sociálního zabezpečení nebo cíl 
zachovat vyvážené lékařské a nemocniční 
služby přístupné pro všechny mohou 
představovat naléhavé důvody 
převažujícího obecného zájmu 
ospravedlňující potřebu překážky zásadě 
volného pohybu služeb. Soudní dvůr také 
rozhodl, že počet nemocnic, jejich 
zeměpisné rozložení, způsob jejich 
organizace, vybavení a dokonce povaha 
zdravotnických služeb, které jsou schopny 
poskytovat, to vše jsou otázky, pro které 
musí být možné plánování. Tato směrnice 
by měla stanovit systém předchozího 
povolení pro převzetí nákladů na 
nemocniční péči využitou v jiném 
členském státě, pokud jsou splněny tyto 
podmínky: pokud by byla léčba 
poskytnuta na jeho území, byla by 
uhrazena v rámci jeho systému sociálního 
zabezpečení, a odliv pacientů v důsledku 
provádění této směrnice vážně narušuje 
nebo by mohl narušit finanční rovnováhu 
systému sociálního zabezpečení nebo 
tento odliv pacientů vážně narušuje nebo 
by mohl narušit plánování a racionalizaci 
v nemocničním odvětví prováděné za 
účelem zamezení nadbytečné kapacitě 
nemocnic, nerovnováze v poskytování 
nemocniční péče a logistickým 
a finančním ztrátám, zachování 
vyvážených lékařských a nemocničních 
služeb přístupných pro všechny nebo 
zajištění kapacity pro léčbu nebo 
způsobilosti lékařských odborníků na 
území daného členského státu. Jelikož 
přesné posouzení dopadu očekávaného 
odlivu pacientů vyžaduje komplexní 
odhady a výpočty, směrnice umožňuje 
zavést systém předchozího povolení, 
pokud existují dostatečné důvody 
k předpokladu, že systém sociálního 
zabezpečení by mohl být narušen. To by se 
mělo vztahovat i na případy již 
existujících systémů předchozího 
povolení, které jsou v souladu 
s podmínkami stanovenými v článku 8.  
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(Bod odůvodnění č. 38 postoje EP) 

 

Pozměňovací návrh  24 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 36 a (nový) 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 (36a) Onemocnění je v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 
16. prosince 1999 o léčivých přípravcích 
pro vzácná onemocnění* považováno za 
vzácné, pokud postihuje méně než pět 
osob z každých 10 000. Všechna vzácná 
onemocnění jsou závažná, chronická 
a často životu nebezpečná. Pacienti 
postižení vzácným onemocněním se 
potýkají s obtížemi při snaze o stanovení 
diagnózy a zdravotní péče, jež mají zlepšit 
kvalitu jejich života a prodloužit jeho 
délku; 

 _______ 

*Úř. věst. L 18, 22.1.2000, s. 1. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 38 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(38) Vzhledem k tomu, že odpovědnost za 
stanovení pravidel, pokud se jedná o řízení, 
požadavky, standardy bezpečnosti 
a kvality, organizaci a poskytování 
zdravotní péče, mají členské státy a že 
potřeby plánování jsou v každém členském 
státě jiné, měly by to být členské státy, kdo 
rozhodne, zda je nutné zavádět systém 
předchozího povolení, a pokud ano, určit, 
který druh zdravotní péče v rámci jejich 
systému předchozí povolení vyžaduje, a to 
v souladu s kritérii, jež stanoví tato 
směrnice, a s ohledem na judikaturu 
Soudního dvora. Informace o tomto druhu 

(38) Vzhledem k tomu, že odpovědnost za 
stanovení pravidel, pokud se jedná o řízení, 
požadavky, standardy bezpečnosti 
a kvality, organizaci a poskytování 
zdravotní péče, mají členské státy a že 
potřeby plánování jsou v každém členském 
státě jiné, měly by to být členské státy, kdo 
rozhodne, zda je nutné zavádět systém 
předchozího povolení, a pokud ano, určit, 
který druh zdravotní péče v rámci jejich 
systému předchozí povolení vyžaduje, a to 
v souladu s kritérii, jež stanoví tato 
směrnice, a s ohledem na judikaturu 
Soudního dvora. Informace o tomto druhu 
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zdravotní péče by měly být veřejně 
dostupné.  

zdravotní péče by měly být předem veřejně 
dostupné.  

 

Pozměňovací návrh  26 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 39 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(39) Kritéria související s udělením 
předchozího povolení by měla být 
zdůvodněna s ohledem na naléhavé 
důvody obecného zájmu, jimiž lze 
odůvodnit překážky volnému pohybu 
zdravotní péče. Soudní dvůr uvedl několik 
možných důvodů: nebezpečí vážného 
narušení finanční rovnováhy systému 
sociálního zabezpečení, cíl zachování 
vyvážených lékařských a nemocničních 
služeb přístupných pro všechny z důvodu 
ochrany veřejného zdraví a cíl zajištění 
kapacity pro léčbu nebo způsobilosti 
lékařských odborníků na území daného 
členského státu mající zásadní význam pro 
veřejné zdraví a dokonce pro přežití 
obyvatelstva. V rámci správy systému 
předchozího povolení je rovněž důležité 
brát v úvahu obecnou zásadu zajištění 
bezpečnosti pacienta, neboť se jedná 
o odvětví, které se vyznačuje informační 
asymetrií. Naproti tomu odmítnutí 
předchozího povolení nemůže být založeno 
pouze na existenci pořadníků, jejichž 
účelem je na daném území plánovat a řídit 
nabídku nemocniční péče podle předem 
obecně stanovených klinických priorit, 
aniž by došlo k objektivnímu lékařskému 
posouzení zdravotního stavu pacienta, 
anamnézy a pravděpodobného průběhu 
jeho nemoci, bolestivosti nebo povahy jeho 
postižení při podání nebo opětovném 
podání žádosti o povolení.  

(39) Soudní dvůr uvedl několik možných 
důvodů: nebezpečí vážného narušení 
finanční rovnováhy systému sociálního 
zabezpečení, cíl zachování vyvážených 
lékařských a nemocničních služeb 
přístupných pro všechny z důvodu ochrany 
veřejného zdraví a cíl zajištění kapacity pro 
léčbu nebo způsobilosti lékařských 
odborníků na území daného členského 
státu mající zásadní význam pro veřejné 
zdraví a dokonce pro přežití obyvatelstva. 
V rámci správy systému předchozího 
povolení je rovněž důležité brát v úvahu 
obecnou zásadu zajištění bezpečnosti 
pacienta, neboť se jedná o odvětví, které se 
vyznačuje informační asymetrií. Naproti 
tomu odmítnutí předchozího povolení 
nemůže být založeno na existenci 
pořadníků, jejichž účelem je na daném 
území plánovat a řídit nabídku nemocniční 
péče podle předem obecně stanovených 
klinických priorit. Předchozí povolení 
může být odmítnuto, pouze pokud pacient 
nemá na příslušnou léčbu nárok, nebo na 
základě klinického vyhodnocení, nebo 
pokud by byla široká veřejnost vystavena 
podstatnému bezpečnostnímu riziku. 
Rozhodnutí by mělo vycházet 
z objektivního posouzení zdravotního stavu 
pacienta, anamnézy a pravděpodobného 
průběhu jeho nemoci, bolestivosti nebo 
povahy jeho postižení při podání nebo 
opětovném podání žádosti o povolení. 
Pokud bude povolení zamítnuto, mělo by 
být možné využít odvolací řízení. 
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Pozměňovací návrh  27 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 41 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(41) Pokud se členský stát rozhodne zavést 
systém předchozího povolení pro náhradu 
nákladů na nemocniční nebo 
specializovanou zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě podle 
této směrnice, náklady na tuto péči 
poskytnutou v jiném členském státě by 
měly být v každém případě rovněž 
nahrazeny členským státem, v němž je 
pacient pojištěn, do takové výše, která by 
byla uhrazena v případě, že by byla stejná 
zdravotní péče poskytnuta v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn, nesmějí 
však překročit skutečné náklady na 
poskytnutou zdravotní péči. Pokud jsou 
však splněny podmínky stanovené 
v nařízení (EHS) č. 1408/71 nebo 
v nařízení (ES) č. 883/2004, mělo by být 
povolení uděleno a měly by být poskytnuty 
dávky v souladu s uvedenými nařízeními, 
nepožádá-li pacient o něco jiného. To by 
se mělo použít zejména v případech, kdy je 
povolení uděleno na základě správního 
nebo soudního přezkumu žádosti a kdy 
dotčená osoba podstoupila léčbu v jiném 
členském státě. V uvedeném případě by se 
neměly použít články 7 a 8 této směrnice. 
To je v souladu s judikaturou Soudního 
dvora, který upřesnil, že pacienti, kterým 
bylo odepřeno povolení z důvodů, které 
byly posléze uznány jako neopodstatněné, 
mají nárok na náhradu nákladů na léčbu, 
kterou podstoupili v jiném členském státě, 
v plné výši podle právních předpisů 
členského státu, v němž byla zdravotní 
péče poskytnuta. 

(41) Pokud se členský stát rozhodl zavést 
systém předchozího povolení pro převzetí 
nákladů na nemocniční nebo 
specializovanou zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě podle 
této směrnice, náklady na tuto péči 
poskytnutou v jiném členském státě by 
měly být v každém případě rovněž hrazeny 
členským státem, v němž je pacient 
pojištěn, do takové výše, která by byla 
uhrazena v případě, že by byla stejná léčba 
nebo léčba, jež je pro pacienta stejně 
účinná, poskytnuta v členském státě, 
v němž je pacient pojištěn, nesmějí však 
překročit skutečné náklady na využitou 
zdravotní péči. Pokud jsou však splněny 
podmínky stanovené v nařízení (ES) č. 
883/2004, mělo by být povolení uděleno 
a měly by být poskytnuty dávky v souladu 
s tímto nařízením. To by se mělo použít 
zejména v případech, kdy je povolení 
uděleno na základě správního nebo 
soudního přezkumu žádosti a kdy dotčená 
osoba podstoupila léčbu v jiném členském 
státě. V uvedeném případě by se neměly 
použít články 7 a 8 této směrnice. To je 
v souladu s judikaturou Soudního dvora, 
který upřesnil, že pacienti, kterým bylo 
odepřeno povolení z důvodů, které byly 
posléze uznány jako neopodstatněné, mají 
nárok na náhradu nákladů na léčbu, kterou 
podstoupili v jiném členském státě, v plné 
výši podle právních předpisů členského 
státu, v němž byla zdravotní péče 
poskytnuta. 
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Pozměňovací návrh  28 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 42 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(42) Postupy týkající se přeshraniční 
zdravotní péče stanovené členskými státy 
by měly pacientům zaručit objektivitu, 
nediskriminaci a transparentnost takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno, že 
vnitrostátní orgány budou rozhodovat včas 
a s náležitou péčí a s ohledem jak na 
uvedené obecné zásady, tak na konkrétní 
okolnosti každého případu. To by se mělo 
týkat i skutečné náhrady nákladů na 
zdravotní péči, které vznikly v jiném 
členském státě poté, co pacient léčbu 
podstoupil. 

(42) Postupy týkající se přeshraniční 
zdravotní péče stanovené členskými státy 
by měly pacientům zaručit objektivitu, 
nediskriminaci a transparentnost takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno, že 
vnitrostátní orgány budou rozhodovat včas 
a s náležitou péčí a s ohledem jak na 
uvedené obecné zásady, tak na konkrétní 
okolnosti každého případu. To by se mělo 
týkat i skutečné náhrady nákladů na 
zdravotní péči, které vznikly v jiném 
členském státě poté, co pacient léčbu 
podstoupil. Je vhodné, aby pacienti běžně 
obdrželi rozhodnutí o přeshraniční 
zdravotní péči do patnácti kalendářních 
dnů. Uvedená lhůta by však měla být 
kratší v případě, kdy je to odůvodněno 
naléhavostí příslušné léčby.  

(Bod odůvodnění č. 42 postoje EP) 
 

Pozměňovací návrh  29 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 43 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(43) Náležité informace o všech zásadních 
aspektech přeshraniční zdravotní péče jsou 
nezbytné k tomu, aby pacienti mohli 
uplatňovat svá práva v přeshraniční 
zdravotní péči v praxi. Jedním 
z mechanismů poskytování takových 
informací u přeshraniční zdravotní péče je 
zřízení vnitrostátních kontaktních míst 
v každém členském statě. Informace, které 
mají být pacientům poskytovány povinně, 
by měly být specifikovány. Vnitrostátní 
kontaktní místa však mohou dobrovolně 
poskytovat více informací, a to 
i s podporou Komise. Vnitrostátní 
kontaktní místa by měla poskytovat 

(43) Náležité informace o všech zásadních 
aspektech přeshraniční zdravotní péče jsou 
nezbytné k tomu, aby pacienti mohli 
uplatňovat svá práva v přeshraniční 
zdravotní péči v praxi. Jedním 
z mechanismů poskytování takových 
informací u přeshraniční zdravotní péče je 
zřízení vnitrostátních kontaktních míst 
v každém členském statě. Informace, které 
mají být pacientům poskytovány povinně, 
by měly být specifikovány. Vnitrostátní 
kontaktní místa však mohou dobrovolně 
poskytovat více informací, a to 
i s podporou Komise. Vnitrostátní 
kontaktní místa by měla poskytovat 
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pacientům informace ve všech úředních 
jazycích členského státu, ve kterém se 
nacházejí. Vnitrostátní kontaktní místa 
mohou, ale nemusí poskytovat informace 
i v jiných jazycích. 

pacientům informace ve všech úředních 
jazycích členského státu, ve kterém se 
nacházejí. Vnitrostátní kontaktní místa 
mohou informace poskytovat i v jiných 
jazycích. Všechny tyto informace by měly 
být dostupné mimo jiné i na dálku v 
elektronické podobě. Jelikož otázky 
týkající se aspektů přeshraniční zdravotní 
péče budou vyžadovat i spolupráci orgánů 
v různých členských státech, měla by tato 
kontaktní místa rovněž tvořit síť, jejímž 
prostřednictvím by tyto otázky mohly být 
co nejúčinněji řešeny. Tato kontaktní 
místa by měla navzájem spolupracovat a 
umožnit pacientům rozhodovat se v 
otázkách přeshraniční zdravotní péče na 
základě náležitých informací. Měla by 
rovněž poskytovat informace 
o dostupných možnostech v případě 
problémů s přeshraniční zdravotní péčí, 
zejména o mimosoudním urovnávání 
přeshraničních sporů. Při zavádění 
opatření pro poskytování informací o 
přeshraniční zdravotní péči by měly 
členské státy zvážit potřebu poskytovat tyto 
údaje v přístupných formátech a zohlednit 
možné zdroje dodatečné pomoci pro 
znevýhodněné pacienty, zdravotně 
postižené občany a občany s komplexními 
potřebami. 

(Bod odůvodnění č. 43 postoje EP) 
 

Pozměňovací návrh  30 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 43 a (nový) 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 (43a) Je nezbytné, aby pacienti předem 
věděli, která pravidla se použijí. Jasné 
informace jsou potřebné i v případě 
přeshraniční zdravotní péče poskytované 
v rámci telemedicíny. V uvedených 
případech platí pro zdravotní péči pravidla 
stanovená právními předpisy členského 
státu, v němž je zdravotní péče 
poskytována, v souladu s obecnými 
zásadami stanovenými v této směrnici, 
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jelikož na základě čl. 168 odst. 1 Smlouvy 
mají odpovědnost za organizování 
a poskytování zdravotnických služeb 
a zdravotní péče členské státy. To 
pacientovi pomůže informovaně se 
rozhodnout a zabrání případům 
nepochopení a nedorozumění. Rovněž tak 
bude zajištěna velká míra důvěry mezi 
pacientem a poskytovatelem zdravotní 
péče. 

(Bod odůvodnění č. 44 postoje EP) 

 

Pozměňovací návrh  31 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 44 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(44) Členské státy by měly rozhodnout 
o podobě a o počtu uvedených 
vnitrostátních kontaktních míst. 
Vnitrostátní kontaktní místa mohou být 
začleněna do rámce stávajících 
informačních center nebo stavět na jejich 
činnostech, pokud je jasně uvedeno, že se 
jedná zároveň o vnitrostátní kontaktní 
místa pro přeshraniční zdravotní péči. 
Vnitrostátní kontaktní místa by měla být 
vhodně vybavena na to, aby mohla 
poskytovat informace o hlavních aspektech 
přeshraniční zdravotní péče. Komise by 
měla s členskými státy spolupracovat 
s cílem zjednodušit spolupráci v otázce 
vnitrostátních kontaktních míst pro 
přeshraniční zdravotní péči a zpřístupnit 
příslušné informace i na úrovni Unie. 
Existence vnitrostátních kontaktních míst 
by neměla členským státům bránit ve 
zřízení jiných souvisejících kontaktních 
míst na regionální nebo místní úrovni 
s ohledem na konkrétní organizaci jejich 
systémů zdravotní péče. 

(44) Členské státy by měly rozhodnout 
o podobě a o počtu uvedených 
vnitrostátních kontaktních míst. 
Vnitrostátní kontaktní místa mohou být 
začleněna do rámce stávajících 
informačních center nebo stavět na jejich 
činnostech, pokud je jasně uvedeno, že se 
jedná zároveň o vnitrostátní kontaktní 
místa pro přeshraniční zdravotní péči. 
Vnitrostátní kontaktní místa by měla být 
zřizována nezávislým, účinným 
a transparentním způsobem. 
Mezi vnitrostátní kontaktní místa by měla 
být zařazena nezávislá sdružení pacientů, 
zdravotní pojišťovny a poskytovatelé 
zdravotní péče. Vnitrostátní kontaktní 
místa by měla být vhodně vybavena na to, 
aby mohla poskytovat informace 
o hlavních aspektech přeshraniční 
zdravotní péče. Komise by měla 
s členskými státy spolupracovat s cílem 
zjednodušit spolupráci v otázce 
vnitrostátních kontaktních míst pro 
přeshraniční zdravotní péči a zpřístupnit 
příslušné informace i na úrovni Unie. 
Existence vnitrostátních kontaktních míst 
by neměla členským státům bránit ve 
zřízení jiných souvisejících kontaktních 
míst na regionální nebo místní úrovni 
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s ohledem na konkrétní organizaci jejich 
systémů zdravotní péče. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 48 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(48) Komise by měla podporovat trvalý 
rozvoj evropských referenčních sítí mezi 
poskytovateli zdravotní péče a odbornými 
středisky na území členských států. 
Evropské referenční sítě mohou zlepšit 
přístup k diagnostice a k poskytování 
vysoce kvalitní zdravotní péče všem 
pacientům, jejichž stav vyžaduje zvláštní 
soustředění zdrojů nebo odborných 
znalostí, a rovněž by mohly být 
koordinačním místem pro lékařské 
vzdělávání a výzkum, šíření informací 
a hodnocení. Tato směrnice by tedy měla 
být pro členské státy pobídkou 
k usnadnění trvalého rozvoje evropských 
referenčních sítí. Evropské referenční sítě 
jsou založeny na dobrovolné účasti svých 
členů, ale Komise by měla vypracovat 
kritéria a podmínky, které by tyto sítě měly 
splňovat, aby získaly její podporu. 

(48) Komise by měla podporovat trvalý 
rozvoj evropských referenčních sítí mezi 
poskytovateli zdravotní péče a odbornými 
středisky na území členských států. 
Evropské referenční sítě mohou zlepšit 
přístup k diagnostice a k poskytování 
vysoce kvalitní zdravotní péče všem 
pacientům, jejichž stav vyžaduje zvláštní 
soustředění zdrojů nebo odborných 
znalostí, a rovněž by mohly být 
koordinačním místem pro lékařské 
vzdělávání a výzkum, šíření informací 
a hodnocení, zejména pokud jde o vzácná 
onemocnění. Tato směrnice by tedy měla 
být pro členské státy pobídkou k podpoření 
trvalého rozvoje evropských referenčních 
sítí.  

 

Pozměňovací návrh  33 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 49 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(49) Technologický rozvoj v oblasti 
přeshraničního poskytování zdravotní péče 
prostřednictvím použití informačních 
a komunikačních technologií může vést 
k pochybnostem co do výkonu dozorčích 
povinností členských států, a tím bránit 
volnému pohybu zdravotní péče 
a představovat možné další riziko pro 
ochranu zdraví. Při poskytování zdravotní 
péče pomocí informačních 

(49) Technologický rozvoj v oblasti 
přeshraničního poskytování zdravotní péče 
prostřednictvím použití informačních 
a komunikačních technologií může vést 
k pochybnostem co do výkonu dozorčích 
povinností členských států, a tím bránit 
volnému pohybu zdravotní péče 
a představovat možné další riziko pro 
ochranu zdraví. Při poskytování zdravotní 
péče pomocí informačních 
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a komunikačních technologií se v Unii 
používají velice rozdílné a neslučitelné 
formáty a standardy, které představují 
jednak překážky pro tento způsob 
přeshraničního poskytování zdravotních 
služeb a jednak možné riziko pro ochranu 
zdraví. Je proto nezbytné, aby členské státy 
usilovaly o interoperabilitu systémů 
informačních a komunikačních technologií. 
Zapojení zdravotních systémů 
informačních a komunikačních 
technologií však je plně v pravomoci 
členských států. Tato směrnice by proto 
měla uznávat důležitost práce na 
interoperabilitě a respektovat rozdělení 
pravomocí a přitom stanovit pro Komisi 
a členské státy společnou práci na vývoji 
opatření, která nejsou právně závazná, ale 
poskytují dodatečné nástroje, které jsou 
členským státům k dispozici pro 
usnadnění větší interoperability. 

a komunikačních technologií se v Unii 
používají velice rozdílné a neslučitelné 
formáty a standardy, které představují 
jednak překážky pro tento způsob 
přeshraničního poskytování zdravotních 
služeb a jednak možné riziko pro ochranu 
zdraví. Je proto nezbytné přijmout 
specifická opatření k dosažení 
interoperability systémů informačních 
a komunikačních technologií v oblasti 
zdravotní péče a k podpoře přístupu 
pacientů k aplikacím elektronického 
zdravotnictví, jež by se uplatnily, pokud se 
členské státy rozhodnou tyto systémy 
zavést. Tato opatření by měla stanovit 
zejména normy a terminologie nezbytné 
pro interoperabilitu příslušných systémů 
informačních a komunikačních 
technologií, aby bylo zajištěno bezpečné, 
vysoce kvalitní a účinné poskytování 
přeshraničních zdravotních služeb. 

 
Pozměňovací návrh 34 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 49 a (nový)  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 (49a) Interoperability v oblasti 
elektronického zdravotnictví by mělo být 
dosaženo za současného dodržování 
vnitrostátních předpisů o poskytování 
zdravotnických služeb, jež mají zajistit 
ochranu pacientů, a to včetně 
vnitrostátních právních předpisů 
o internetových lékárnách, zejména 
vnitrostátních zákazů zásilkového prodeje 
léků dostupných pouze na lékařský 
předpis, v souladu s judikaturou 
Soudního dvora a směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 
20. května 1997 o ochraně spotřebitele 
v případě smluv uzavřených na dálku. 

 1 Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19. 
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Pozměňovací návrh  35 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 49 b (nový) 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 (49b) Za účelem účinného sledování, 
plánování a řízení zdravotní péče obecně 
a konkrétně přeshraniční zdravotní péče 
jsou požadovány obvyklé statistické údaje 
i doplňující údaje týkající se přeshraniční 
zdravotní péče a aby bylo možno 
v průběhu příslušného sledování 
a plánování přihlédnout k přeshraniční 
zdravotní péči, mělo by jejich získávání 
být co nejvíce zahrnuto do rámce 
stávajících systémů pro sběr údajů. 

(Bod odůvodnění č. 52 postoje EP) 

 

Pozměňovací návrh  36 

Postoj Rady 
Bod odůvodnění 50 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(50) Neustálý pokrok lékařské vědy 
a zdravotnických technologií představuje 
pro zdravotní systémy členských států nové 
možnosti i výzvy. Spolupráce na 
hodnocení nových zdravotnických 
technologií může být pro členské státy 
prospěšná z hlediska úspor z rozsahu, může 
zamezit vynakládání dvojího úsilí 
a poskytnout lepší informační základnu pro 
optimální využití nových technologií 
k zajištění bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné zdravotní péče. Tato spolupráce 
vyžaduje udržitelné systémy, jejichž 
součástí budou všechny příslušné orgány 
členských států a jejichž základem budou 
stávající pilotní projekty. Tato směrnice by 
se proto měla stát základem trvalé 
podpory této spolupráce ze strany Unie. 

(50) Neustálý pokrok lékařské vědy 
a zdravotnických technologií představuje 
pro zdravotní systémy členských států nové 
možnosti i výzvy. Spolupráce na 
hodnocení nových zdravotnických 
technologií může být pro členské státy 
prospěšná z hlediska úspor z rozsahu, může 
zamezit vynakládání dvojího úsilí 
a poskytnout lepší informační základnu pro 
optimální využití nových technologií 
k zajištění bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné zdravotní péče. V souvislosti 
s hodnocením zdravotnických technologií 
a s možným omezením přístupu k novým 
technologiím v důsledku některých 
rozhodnutí správních orgánů vzniká 
několik otázek, které jsou pro společnost 
zásadní a které vyžadují jak zapojení 
široké škály dotčených subjektů, tak 
i zavedení udržitelného modelu správy. 
Jakákoliv forma spolupráce by tedy měla 
zahrnovat nejen příslušné orgány všech 
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členských států, ale i všechny dotčené 
subjekty včetně zdravotnických 
pracovníků, zástupců pacientů a 
zástupců průmyslu. Tato spolupráce musí 
být navíc založena na udržitelných 
zásadách řádné správy věcí veřejných, 
jako jsou transparentnost, otevřenost, 
objektivita a nestrannost postupů.  

(Bod odůvodnění č. 53 postoje EP) 

 

Pozměňovací návrh  37 

Postoj Rady 
Čl. 1 – odst. 1 
 

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh 

1. Tato směrnice stanoví pravidla pro 
usnadnění přístupu k bezpečné a kvalitní 
přeshraniční zdravotní péči a podporuje 
spolupráci v oblasti zdravotní péče mezi 
členskými státy při plném zohlednění jejich 
pravomocí, pokud jde o organizaci 
a poskytování zdravotní péče. 

1. Tato směrnice stanoví pravidla pro 
usnadnění přístupu k bezpečné a kvalitní 
přeshraniční zdravotní péči a podporuje 
spolupráci v oblasti zdravotní péče mezi 
členskými státy při plném zohlednění jejich 
pravomocí, pokud jde o organizaci a 
poskytování zdravotní péče, a usiluje o 
doplnění stávajícího rámce pro koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení (nařízení 
(ES) č. 883/2004) tak, aby byla 
uplatňována práva pacientů. Tato 
směrnice stanoví obecný rámec pro práva 
pacientů v oblasti přeshraniční mobility. 
Při uplatňování této směrnice členské 
státy zohlední zásadu spravedlivého 
přístupu. 

Odůvodnění 

K posílení práv pacientů v souvislosti s přeshraniční mobilitou by měl být využit a doplněn již 
vytvořený právní rámec pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení, tj. nařízení 
č. 883/2004.  
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Pozměňovací návrh  38 

Postoj Rady 
Čl. 1 – odst. 2 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

2. Tato směrnice se vztahuje na 
poskytování zdravotní péče pacientům bez 
ohledu na to, jak je organizována, 
poskytována a financována. 

2. Tato směrnice se vztahuje na 
poskytování přeshraniční zdravotní péče 
pacientům bez ohledu na to, jak je 
organizována, poskytována a financována.  

 

Pozměňovací návrh  39 

Postoj Rady 
Čl. 1 – odst. 3 – písm. b  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

b) na alokaci orgánů a přístup k nim za 
účelem transplantace; 

b) na transplantaci orgánů; 

Odůvodnění 

Provádění transplantace orgánů zcela závisí na jejich dostupnosti v každém členském státě. 
Pokud by se tato směrnice vztahovala i na transplantaci orgánů, docházelo by k velkým 
přesunům pacientů ze zemí s nízkým počtem dárců do zemí, kde je jejich počet vysoký, a mohlo 
by docházet ke konfliktům mezi pacienty v ohrožení života, kteří čekají na transplantaci. 
 

Pozměňovací návrh  40 

Postoj Rady 
Čl. 1 – odst. 3 – písm. c a (nové)  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 ca) na prodej léčivých přípravků 
a zdravotnických prostředků přes internet. 

Odůvodnění 

Tento text se vkládá v zájmu právní jistoty a má za cíl zohlednit v legislativním textu směrnice 
společný názor Rady a Parlamentu, že prodej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 
přes internet by měl být z působnosti této směrnice vyjmut. 
 

Pozměňovací návrh  41 
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Postoj Rady 
Čl. 4 – odst. 1 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

1. Přeshraniční zdravotní péče se poskytuje 
v souladu s právními předpisy členského 
státu, v němž je zdravotní péče 
poskytována, a podle standardů a pokynů 
o kvalitě a bezpečnosti stanovených tímto 
členským státem. 

1. Členské státy, v nichž je poskytována 
zdravotní péče, odpovídají za organizaci 
a poskytování přeshraniční zdravotní 
péče, přičemž zohledňují zásady 
všeobecnosti, přístupu ke kvalitní péči, 
spravedlnosti a solidarity. Pro zdravotní 
péči poskytovanou na jejich území stanoví 
jasné normy kvality a zajistí, aby byly 
dodržovány stávající právní předpisy Unie 
o bezpečnostních normách a aby: 

 a) přeshraniční zdravotní péče byla 
poskytována v souladu s právními předpisy 
členského státu, v němž je zdravotní péče 
poskytována;  

 b) přeshraniční zdravotní péče byla 
poskytována podle standardů a pokynů 
o kvalitě stanovených členským státem, 
v němž je zdravotní péče poskytována;  

 c) přeshraniční zdravotní péče nevytvářela 
pobídky k tomu, aby pacienti proti své vůli 
vyhledávali péči mimo členský stát, 
v němž jsou pojištěni. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Postoj Rady 
Čl. 4 – odst. 2 – písmena a −−−− f 
 

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh 

a) pacientům jsou na jejich žádost 
poskytovány důležité informace 
o standardech a pokynech uvedených 
v odstavci 1, včetně ustanovení o dozoru 
a hodnocení poskytovatelů zdravotní péče, 
a informace o poskytovatelích zdravotní 
péče, na které se tyto standardy a pokyny 
vztahují; 

a) vnitrostátní kontaktní místa poskytují 
pacientům na jejich žádost důležité 
informace o standardech a pokynech 
uvedených v odst. 1 písm. b), včetně 
ustanovení o dozoru a hodnocení 
poskytovatelů zdravotní péče, a informace 
o poskytovatelích zdravotní péče, na které 
se tyto standardy a pokyny vztahují, a 
jasné informace o nákladech v souladu s 
čl. 7 odst. 6, o dostupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením i o oprávnění či 
registračním statutu a čísle poskytovatele 
zdravotní péče a o případném omezení 
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jeho praxe; 

b) poskytovatelé zdravotní péče poskytují 
jednotlivým pacientům důležité informace 
o dostupnosti, kvalitě a bezpečnosti 
zdravotní péče, kterou poskytují 
v členském státě, v němž je zdravotní péče 
poskytována, srozumitelné faktury a jasné 
informace o cenách, jakož i o oprávnění či 
stavu registrace poskytovatelů zdravotní 
péče, jejich pojistném krytí nebo jiných 
způsobech osobního nebo hromadného 
zajištění ve vztahu k profesní 
odpovědnosti. V rozsahu, v jakém 
poskytovatelé zdravotní péče již poskytují 
důležité informace o těchto otázkách 
pacientům, kteří mají bydliště v členském 
státě, v němž je zdravotní péče 
poskytována, jim tato směrnice neukládá, 
aby poskytovali pacientům z jiných 
členských států rozsáhlejší informace; 

b) poskytovatelé zdravotní péče poskytují 
pacientům všechny důležité informace, 
včetně informací o možnostech léčby, o 
dostupnosti, srozumitelné faktury a jasné 
informace o cenách, jakož i o pojistném 
krytí poskytovatelů zdravotní péče nebo 
jiných způsobech osobního nebo 
hromadného zajištění ve vztahu k profesní 
odpovědnosti, a tak jim umožní 
informovaně se rozhodnout; V rozsahu, 
v jakém poskytovatelé zdravotní péče již 
poskytují důležité informace o těchto 
otázkách pacientům, kteří mají bydliště 
v členském státě, v němž je zdravotní péče 
poskytována, jim tato směrnice neukládá, 
aby poskytovali pacientům z jiných 
členských států rozsáhlejší informace; 

 ba) informace uvedené v písmenech 
a) a b) jsou dostupné mimo jiné i na dálku 
v elektronické podobě a také ve formátech 
přístupných zdravotně postiženým 
osobám. 

c) jsou k dispozici systémy pro podávání 
stížností a mechanismy, jimiž se mohou 
pacienti domáhat nápravy v souladu 
s právními předpisy členského státu, 
v němž je zdravotní péče poskytována, 
utrpí-li v důsledku čerpané zdravotní péče 
újmu; 

c) jsou dispozici transparentní systémy 
pro podávání stížností a mechanismy, jimiž 
se mohou pacienti domáhat nápravy a 
náhrady v souladu s právními předpisy 
členského státu, v němž je zdravotní péče 
poskytována, utrpí-li v důsledku čerpané 
zdravotní péče újmu; 

d) pro zdravotní péči poskytovanou na jeho 
území fungují systémy pojištění profesní 
odpovědnosti nebo záruky nebo podobná 
ujednání, které jsou rovnocenné nebo 
v zásadě srovnatelné, pokud jde o jejich 
účel, a které jsou přiměřené povaze 
a rozsahu rizika; 

d) pro zdravotní péči poskytovanou na jeho 
území fungují systémy pojištění profesní 
odpovědnosti nebo záruky nebo podobná 
ujednání, které jsou rovnocenné nebo 
v zásadě srovnatelné, pokud jde o jejich 
účel, a které jsou přiměřené povaze 
a rozsahu rizika; 

e) je chráněno základní právo na soukromí 
při zpracovávání osobních údajů v souladu 
s vnitrostátními opatřeními, kterými se 
provádějí předpisy Unie o ochraně 
osobních údajů, zejména směrnice 
95/46/ES a 2002/58/ES; 

e) je chráněno základní právo na soukromí 
při zpracovávání osobních údajů v souladu 
s vnitrostátními opatřeními, kterými se 
provádějí předpisy Unie o ochraně 
osobních údajů, zejména směrnice 
95/46/ES a 2002/58/ES; 

f) pacienti, kteří podstoupili léčbu, mají 
nárok na písemnou nebo elektronickou 

f) pacienti, kteří podstoupili léčbu, mají 
nárok na písemnou nebo elektronickou 
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zdravotnickou dokumentaci o této léčbě 
a přístup alespoň ke kopii této 
dokumentace v souladu s vnitrostátními 
opatřeními, kterými se provádějí předpisy 
Unie o ochraně osobních údajů, zejména 
směrnice 95/46/ES a 2002/58/ES, pokud 
tato opatření nestanoví jinak. 

zdravotnickou dokumentaci o této léčbě 
včetně lékařského doporučení ohledně 
jejich další léčby a na přístup alespoň ke 
kopii této dokumentace v souladu 
s vnitrostátními opatřeními, kterými se 
provádějí předpisy Unie o ochraně 
osobních údajů, zejména směrnice 
95/46/ES a 2002/58/ES, pokud tato 
opatření nestanoví jinak a aniž jsou 
dotčeny výjimky platné v členských 
státech. 

Pozměňovací návrh  43 

Postoj Rady 
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

Není tím dotčena možnost, aby v případě 
naléhavých důvodů obecného zájmu 
členský stát, v němž je zdravotní péče 
poskytována, přijal opatření týkající se 
přístupu k léčbě s cílem dostát své základní 
povinnosti zajistit dostatečný a trvalý 
přístup ke zdravotní péči na svém území. 
Tato opatření musí být omezena na 
nezbytnou a přiměřenou míru a nesmějí 
představovat prostředek svévolné 
diskriminace. 

Není tím dotčena možnost, aby členský 
stát, v němž je zdravotní péče poskytována, 
přijal opatření týkající se přístupu k léčbě 
s cílem dostát své základní povinnosti 
zajistit dostatečný a trvalý přístup ke 
zdravotní péči na svém území. Tato 
opatření musí být odůvodněna a omezena 
na nezbytnou a přiměřenou míru a nesmějí 
představovat prostředek svévolné 
diskriminace nebo překážku volnému 
pohybu pacientů nebo zboží, jako jsou 
léčivé přípravky a zdravotnické 
prostředky, a musí být předem veřejně 
dostupná. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Postoj Rady 
Čl. 4. – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

  

 Tato směrnice však nezavazuje 
poskytovatele zdravotní péče v členském 
státě, aby poskytoval zdravotní péči 
pojištěné osobě z jiného členského státu 
nebo přednostně poskytoval zdravotní péči 
pojištěné osobě z jiného členského státu 



 

 
 PE455.843/ 31 

 CS 

na úkor osoby, jež potřebuje podobnou 
zdravotní péči a je pojištěnou osobou 
v členském státě, v němž je léčba 
poskytována. 

(Čl. 5 odst. 1 písm. h) postoje EP) 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrhy 59 a 140. 
 

Pozměňovací návrh  45 

Postoj Rady 
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 
 

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
zdravotní péče na jejich území uplatňovali 
na pacienty z jiných členských států stejný 
sazebník poplatků za zdravotní péči, jaký 
uplatňují na tuzemské pacienty ve 
srovnatelné situaci, nebo pokud žádná 
srovnatelná cena pro tuzemské pacienty 
neexistuje, aby účtovali cenu vypočtenou 
podle objektivních a nediskriminačních 
kritérií. 

4. Členský stát, v němž je zdravotní péče 
poskytována, zajistí, aby poskytovatelé 
zdravotní péče na jeho území uplatňovali 
na pacienty z jiných členských států stejný 
sazebník poplatků za zdravotní péči, jaký 
uplatňují na tuzemské pacienty ve 
srovnatelné situaci, bez ohledu na jeho 
sociálně-ekonomické postavení. 

  

 

Pozměňovací návrh  46 

Postoj Rady 
Čl. 4 – odst. 5  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

5. Touto směrnicí nejsou dotčeny právní 
předpisy členských států o používání 
jazyků a nevyplývá z ní žádná povinnost 
poskytovat informace v jiných než 
úředních jazycích příslušného členského 
státu. 

5. Touto směrnicí nejsou dotčeny právní 
předpisy členských států o používání 
jazyků. Členský stát, v němž je zdravotní 
péče poskytována, může poskytovat 
informace v jiných než úředních jazycích 
příslušného členského státu. 
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Pozměňovací návrh  47 

Postoj Rady 
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 5a. Do té míry, která je nezbytná pro 
zjednodušení poskytování přeshraniční 
zdravotní péče, a na základě vysoké 
úrovně ochrany zdraví může Komise ve 
spolupráci s členskými státy vytvořit 
pokyny pro zjednodušení provádění 
odstavce 1. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Postoj Rady 
Článek 5 – písmena b −−−− c 
 

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh 

b) aby byly zavedeny mechanismy, podle 
kterých se pacientům na žádost poskytují 
informace o jejich právech a nárocích 
v souvislosti s využitím přeshraniční 
zdravotní péče v tomto členském státě, 
zejména pokud jde o postupy pro 
uplatňování a určování těchto nároků, 
podmínky pro náhradu nákladů a systémy 
odvolání a nápravy, má-li pacient za to, že 
jeho práva nebyla dodržena; 

b) aby byly zavedeny snadno dostupné 
mechanismy, podle kterých se pacientům 
na žádost poskytují – mimo jiné i na dálku 
v elektronické podobě – informace o jejich 
právech a nárocích v souvislosti s využitím 
přeshraniční zdravotní péče v tomto 
členském státě, zejména pokud jde 
o postupy pro uplatňování a určování 
těchto nároků, podmínky pro náhradu 
nákladů, systémy odvolání a nápravy, má-li 
pacient za to, že jeho práva nebyla 
dodržena, a podmínky, které se uplatní 
mimo jiné vždy, utrpí-li pacient újmu 
v důsledku zdravotní péče poskytnuté 
v jiném členském státě. 

 Tyto informace budou zveřejněny ve 
formátech přístupných osobám se 
zdravotním postižením. Členské státy 
provádějí konzultace se zúčastněnými 
subjekty, včetně sdružení pacientů, aby 
byla zajištěna srozumitelnost a dostupnost 
informací. V informacích týkajících se 
přeshraniční zdravotní péče se jasně 
rozliší práva, která mají pacienti na 
základě této směrnice, a práva, která 
požívají na základě nařízení (ES) 



 

 
 PE455.843/ 33 

 CS 

č. 883/2004. 

 ba) že v případě, že v důsledku zdravotní 
péče poskytnuté v zahraničí došlo ke 
komplikacím nebo pokud je nezbytný 
zvláštní lékařský dohled, poskytne 
zdravotní péči odpovídající zdravotní péči 
na jeho území ; 

c) aby pacienti, kteří využívají nebo mají 
záměr využít přeshraniční zdravotní péči, 
měli přístup alespoň ke kopii své 
zdravotnické dokumentace v souladu 
s vnitrostátními opatřeními, kterými se 
provádějí předpisy Unie o ochraně 
osobních údajů, zejména směrnice 
95/46/ES a 2002/58/ES, pokud tato 
opatření nestanoví jinak. 

c) aby pacienti, kteří využívají nebo mají 
záměr využít přeshraniční zdravotní péči, 
měli přístup alespoň ke kopii své 
zdravotnické dokumentace v souladu 
s vnitrostátními opatřeními, kterými se 
provádějí předpisy Unie o ochraně 
osobních údajů, zejména směrnice 
95/46/ES a 2002/58/ES, pokud tato 
opatření nestanoví jinak. Pokud je 
lékařská dokumentace vedena v 
elektronické podobě, pacientovi je 
zaručeno právo obdržet kopii této 
dokumentace nebo právo konzultovat tuto 
dokumentaci na dálku. Údaje budou 
poskytovány pouze s výslovným písemným 
souhlasem pacienta nebo jeho 
příbuzných. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Postoj Rady 
Čl. 6 – odst. 1  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

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

1. Každý členský stát určí jedno nebo více 
vnitrostátních kontaktních míst pro 
přeshraniční zdravotní péči a sdělí Komisi 
jejich názvy a kontaktní údaje. Členské 
státy zajistí, aby mezi tato kontaktní místa 
byla zařazena nezávislá sdružení pacientů, 
zdravotní pojišťovny a poskytovatelé 
zdravotní péče. Tato vnitrostátní kontaktní 
místa se zřídí nezávislým, účinným 
a transparentním způsobem.  

 Informace o existenci vnitrostátních 
kontaktních míst by měly být šířeny ve 
všech členských státech tak, aby pacienti 
měli k informacím snadný přístup. 
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(Čl. 14 odst. 1 postoje EP.) 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrh 97. 
 
Pozměňovací návrh 50 

Postoj Rady 
Čl. 6 – odst. 2 
 

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh 

2. Vnitrostátní kontaktní místa spolupracují 
navzájem a s Komisí. Vnitrostátní 
kontaktní místa pacientům na požádání 
poskytnou kontaktní údaje vnitrostátních 
kontaktních míst v jiných členských 
státech. 

2. Vnitrostátní kontaktní místa usnadňují 
poskytování informací podle odstavce 3 
a úzce spolupracují navzájem a s Komisí. 
Vnitrostátní kontaktní místa pacientům na 
požádání poskytnou kontaktní údaje 
vnitrostátních kontaktních míst v jiných 
členských státech. 

 

Pozměňovací návrh 51 

Postoj Rady 
Čl. 6 – odst. 3  
 

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh 

3. Vnitrostátní kontaktní místa v členském 
státě, v němž je zdravotní péče 
poskytována, poskytují pacientům 
informace o poskytovatelích zdravotní 
péče a na žádost jim poskytnou informace 
o oprávnění konkrétního poskytovatele 
poskytovat služby nebo o případných 
omezeních jeho praxe, informace uvedené 
v čl. 4 odst. 2 písm. a), jakož i informace 
o právech pacientů, postupech pro 
podávání stížností a mechanismech pro 
zjednání nápravy v souladu s právními 
předpisy dotyčného členského státu. 

3. Vnitrostátní kontaktní místa v členském 
státě, v němž je zdravotní péče 
poskytována, podporují pacienty v 
ochraně jejich práv tím, že jim poskytují 
informace, dostupné mimo jiné i na dálku 
v elektronické podobě, o poskytovatelích 
zdravotní péče a na žádost jim poskytnou 
informace o oprávnění konkrétního 
poskytovatele poskytovat služby nebo 
o případných omezeních jeho praxe, 
informace uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. a), 
informace o ochraně osobních údajů, 
přístupnosti zdravotnických zařízení pro 
osoby se zdravotním postižením, informace 
o právech pacientů, postupech pro 
podávání stížností a mechanismech pro 
zjednání nápravy v souladu s právními 
předpisy dotyčného členského státu, jakož 
i informace o dostupných možnostech pro 
urovnání sporů a v konkrétních 
případech, včetně případů, kdy došlo k 
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újmě v rámci přeshraniční zdravotní péče, 
pomáhají nalézt vhodné mimosoudní 
řešení. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Postoj Rady 
Čl. 6 – odst. 4  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

4. Vnitrostátní kontaktní místo v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn, poskytne 
pacientům informace uvedené v čl. 5 písm. 
b). 

4. Vnitrostátní kontaktní místo v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn, poskytne 
pacientům a zdravotnickým pracovníkům 
informace uvedené v čl. 5 písm. b). 

 

Pozměňovací návrh  53 

Postoj Rady 
Čl. 6 – odst. 5  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

5. Informace uvedené v tomto článku musí 
být snadno dostupné, a to i elektronickou 
cestou. 

5. Informace uvedené v tomto článku musí 
být ve formátu, který je lehce dostupný 
osobám se zdravotním postižením.  

(Čl. 14 odst. 6 postoje EP) 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrh 99. 
 

Pozměňovací návrh  54 

Postoj Rady 
Čl. 7 – odst. 1  
 

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh 

1. Není-li v článcích 8 a 9 stanoveno jinak, 
zajistí členský stát, v němž je pacient 
pojištěn, náhradu nákladů, které vznikly 
pojištěné osobě, která čerpala přeshraniční 
zdravotní péči, pokud je tato zdravotní 
péče zahrnuta mezi dávky, na které má 
pojištěná osoba nárok v členském státě, 

1. Není-li v článcích 8 a 9 stanoveno jinak, 
zajistí členský stát, v němž je pacient 
pojištěn, náhradu nákladů, které vznikly 
pojištěné osobě, která čerpala přeshraniční 
zdravotní péči, pokud je tato zdravotní 
péče zahrnuta mezi dávky stanovené 
právními předpisy, správními předpisy, 
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v němž je pojištěna. pokyny a kodexy chování zdravotnických 
pracovníků, na které má pojištěná osoba 
nárok v členském státě, v němž je 
pojištěna, nebo pokud je stejně účinná 
jako zdravotní péče, která je mezi dávky 
zahrnuta. Členské státy se mohou 
rozhodnout, že uhradí pouze léčebné 
metody, které jsou dostatečně vyzkoušené 
a testované mezinárodní lékařskou vědou. 

 Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 883/2004, 
proplatí členský stát, v němž je pacient 
pojištěn, členskému státu, v němž je 
poskytována zdravotní péče, nebo 
pojištěné osobě náklady, které by byly 
zaplaceny jeho zákonným systémem 
sociálního zabezpečení v případě, že by 
byla stejně účinná zdravotní péče 
poskytnuta na jeho území. Pokud členský 
stát, v němž je pacient pojištěn, odmítne 
takovou léčbu uhradit, poskytne členský 
stát lékařské odůvodnění svého 
rozhodnutí. Určení toho, která zdravotní 
péče je hrazena, přísluší v každém případě 
členskému státu, v němž je pacient 
pojištěn, bez ohledu na to, kde je tato 
zdravotní péče poskytována.  

 Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 883/2004, 
mají pacienti trpící vzácnými 
onemocněními či pacienti, u nichž 
existuje podezření na vzácné onemocnění, 
a to na základě předchozího objektivního 
klinického vyšetření s výhradou čl. 9 odst. 
3, právo na zdravotní péči v jiném 
členském státě a na náhradu nákladů i 
v případě, že příslušná diagnóza či léčba 
nepatří mezi dávky stanovené právními 
předpisy, správními předpisy, pokyny a 
kodexy chování zdravotnických 
pracovníků členského státu, v němž je 
pacient pojištěn. K této léčbě je zapotřebí 
předchozí souhlas. 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že hlavním problémem u vzácných onemocnění, s nímž se pacienti potýkají, je 
stanovení diagnózy, umožnilo by klinické vyšetření konstatovat i pouhé podezření na vzácné 
onemocnění. Následně by v takových případech mělo zajistit přístup k přeshraniční zdravotní 
péči a úhradě nákladů, a to i tehdy, jestliže příslušné léčebné metody nepatří mezi dávky 
stanovené členským státem, v němž je pacient pojištěn.    
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Pozměňovací návrh  55 

Postoj Rady 
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 1a. Veškeré náklady vzniklé pojištěné 
osobě, které převyšují maximální částky, 
které jsou propláceny v členském státě, v 
němž je pacient pojištěn, nese výhradně 
pojištěná osoba, pokud členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, nerozhodne, že 
pojištěné osobě proplatí i náklady 
přesahující stanovenou maximální částku. 

Odůvodnění 

Limity, které se vztahují na proplácení nákladů pojištěné osoby členským státem, v němž je tato 
osoba pojištěna, jsou jasně uvedeny v odstavci 4 tohoto článku. V souladu s cílem poskytovat 
pacientům jasné informace (jenž je uveden v článcích 5 a 6) by bylo vhodné upřesnit, že 
přesáhnou-li náklady pojištěné osoby výši částek proplácených členským státem, v němž je tato 
osoba pojištěna, musí tento rozdíl v nákladech nést pojištěná osoba. Toto ustanovení 
samozřejmě nebrání členskému státu, v němž je daná osoba pojištěna, proplatit náklady v plné 
výši nebo ve větší míře. 
 

Pozměňovací návrh  56 

Postoj Rady 
Čl. 7 – odst. 4  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

4. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
nahradí náklady na přeshraniční zdravotní 
péči do výše nákladů, které by sám uhradil, 
pokud by tato zdravotní péče byla 
poskytnuta na jeho území, avšak jen do 
výše skutečných nákladů na čerpanou 
zdravotní péči. 

4. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
v souladu s ustanoveními této směrnice 
nahradí nebo přímo uhradí náklady na 
přeshraniční zdravotní péči do výše 
nákladů, které by sám uhradil, pokud by 
tato zdravotní péče byla poskytnuta na jeho 
území, avšak jen do výše skutečných 
nákladů na čerpanou zdravotní péči. 
Členské státy mohou dle svého uvážení 
hradit i další, související náklady, jako 
jsou léčebné terapie, náklady na 
ubytování a cestovní výlohy. 

 Dodatečné náklady, které mohou 
vzniknout zdravotně postiženým osobám 
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při využívání přeshraniční zdravotní péče 
v důsledku jednoho či více zdravotních 
postižení, hradí členský stát, v němž je 
pacient pojištěn, v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a za 
podmínky, že jsou tyto náklady doloženy 
dostatečnými doklady. 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrh 68.  
 

Pozměňovací návrh  57 

Postoj Rady 
Čl. 7 – odst. 6  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

6. Pro účely odstavce 4 zavedou členské 
státy mechanismus pro výpočet nákladů 
přeshraniční zdravotní péče, které členský 
stát, v němž je pacient pojištěn, pojištěné 
osobě nahradí. Tento mechanismus musí 
být založen na předem známých, 
objektivních a nediskriminačních 
kritériích. Pokud má členský stát, v němž 
je pacient pojištěn, decentralizovaný 
systém zdravotní péče, musí být 
mechanismus uplatňován na přiměřené 
správní úrovni. 

6. Pro účely tohoto článku zavedou 
členské státy transparentní mechanismus 
pro výpočet nákladů přeshraniční zdravotní 
péče. Tento mechanismus musí být založen 
na předem známých, objektivních a 
nediskriminačních kritériích.Mechanismus 
musí být založen na předem známých, 
objektivních a nediskriminačních kritériích 
a musí být uplatňován na přiměřené 
správní úrovni, ať už místní, regionální či 
celostátní. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Postoj Rady 
Čl. 7 – odst. 7 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

7. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může vůči pojištěné osobě, která požádá 
o náhradu nákladů na přeshraniční 
zdravotní péči, včetně zdravotní péče 
poskytnuté prostřednictvím telemedicíny, 
uplatnit stejné podmínky, kritéria 
způsobilosti a právní a administrativní 
náležitosti, ať už stanovené na místní, 
regionální či celostátní úrovni, jaké by 

7. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může vůči pojištěné osobě, která požádá o 
přeshraniční zdravotní péči, včetně 
zdravotní péče poskytované 
prostřednictvím telemedicíny, uplatnit 
stejné podmínky, kritéria způsobilosti 
a právní a administrativní náležitosti pro 
využívání zdravotní péče a náhradu 
nákladů na zdravotní péči, ať už 
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uplatňoval, pokud by byla tato zdravotní 
péče poskytnuta na jeho území. Tyto 
podmínky mohou zahrnovat posouzení od 
zdravotnického pracovníka nebo jiné 
osoby, jejíž posouzení je nutné pro další 
poskytnutí zdravotní péče a která poskytuje 
služby zákonného systému sociálního 
zabezpečení nebo státního zdravotního 
systému členského státu, v němž je pacient 
pojištěn, jako je praktický lékař nebo lékař 
poskytující primární péči, u něhož je 
pacient registrován, je-li to nutné pro 
stanovení nároku konkrétního pacienta na 
zdravotní péči. Žádné z podmínek, kritérií 
způsobilosti ani regulačních či správních 
náležitostí uplatňovaných podle tohoto 
odstavce však nesmějí být diskriminační 
nebo představovat neopodstatněnou 
překážku volného pohybu zboží, osob či 
služeb. 

stanovené na místní, celostátní či 
regionální úrovni, jaké by uplatňoval, 
pokud by byla tato zdravotní péče 
poskytnuta na jeho území. Tyto podmínky 
mohou zahrnovat posouzení od 
zdravotnického pracovníka nebo jiné 
osoby, jejíž posouzení je nutné pro další 
poskytnutí zdravotní péče a která poskytuje 
služby zákonného systému sociálního 
zabezpečení nebo státního zdravotního 
systému členského státu, v němž je pacient 
pojištěn, jako je praktický lékař nebo lékař 
poskytující primární péči, u něhož je 
pacient registrován, je-li to nutné pro 
stanovení nároku konkrétního pacienta na 
zdravotní péči. Žádné z podmínek, kritérií 
způsobilosti ani regulačních či správních 
náležitostí uplatňovaných podle tohoto 
odstavce však nesmějí být diskriminační 
nebo představovat překážku volného 
pohybu pacientů či zboží, jako jsou léčivé 
přípravky a zdravotnické prostředky, 
a tyto podmínky, kritéria a náležitosti 
musí být předem veřejně dostupné. 

 

Pozměňovací návrh  59 

Postoj Rady 
Čl. 7 – odst. 9 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

9. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může omezit použitelnost pravidel 
o náhradě nákladů na přeshraniční 
zdravotní péči podle tohoto článku: 

vypouští se 

a) na základě naléhavých důvodů 
obecného zájmu, jako je nebezpečí 
vážného narušení finanční rovnováhy 
systému sociálního zabezpečení nebo 
cílené zachování vyváženého přístupu 
k nemocničním službám pro všechny, a 

 

b) na poskytovatele, kteří jsou účastníky 
systému pojištění profesní odpovědnosti, 
záruk nebo podobného systému zřízeného 
členským státem, v němž je zdravotní péče 
poskytována, podle čl. 4 odst. 2 písm. d). 

 



 

 
 PE455.843/ 40 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  60 

Postoj Rady 
Čl. 7 – odst. 10  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

10. Rozhodnutí omezit působnost tohoto 
článku podle odst. 9 písm. a) a b) je 
omezeno na to, co je nezbytné 
a přiměřené, a nesmí být nástrojem 
svévolné diskriminace nebo 
neopodstatněnou překážkou volného 
pohybu zboží, osob a služeb. Členské státy 
oznámí Komisi veškerá rozhodnutí 
o omezení náhrady nákladů z důvodů 
uvedených v odst. 9 písm. a). 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  61 

Postoj Rady 
Článek 7 a (nový)  
 

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh 

 Článek 7a 

 Předchozí oznámení 

 Členské státy mohou pacientům 
nabídnout dobrovolný systém předchozího 
oznámení, v jehož rámci pacient, který 
předloží toto oznámení, obdrží písemné 
potvrzení s maximální částkou, která bude 
uhrazena. Poté, co pacient předloží toto 
písemné potvrzení v nemocnici, v níž je 
zdravotní péče poskytována, provede 
členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
úhradu přímo této nemocnici. 

Odůvodnění 

Po uplatnění tohoto dobrovolného systému provádí úhradu příslušný orgán členského státu, v 
němž je pacient pojištěn, přímo nemocnici, v níž je poskytována zdravotní péče. 
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Pozměňovací návrh  62 

Postoj Rady 
Čl. 8 – odst. 1  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

1. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může v souladu s tímto článkem 
a článkem 9 podmínit náhradu nákladů 
na přeshraniční zdravotní péči 
předchozím povolením. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  63 

Postoj Rady 
Čl. 8 – odst. 2  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

2. Předchozím povolením lze podmínit 
pouze zdravotní péči, která: 

2. Zdravotní péči, kterou lze podmínit 
předchozím povolením, stanoví členský 
stát, v němž je pacient pojištěn, formou 
seznamu, který předá Komisi. Předchozím 
povolením se podmíní pouze zdravotní 
péče, která:  

a) je předmětem plánování v tom smyslu, 
že zahrnuje pobyt dotyčného pacienta 
v nemocnici alespoň přes jednu noc; 

a) je předmětem plánování v tom smyslu, 
že zahrnuje pobyt dotyčného pacienta 
v nemocnici alespoň přes jednu noc;  

b) je předmětem plánování v tom smyslu, 
že vyžaduje vysoce specializovanou 
a nákladnou lékařskou infrastrukturu nebo 
zdravotnické vybavení; nebo  

b) je předmětem plánování v tom smyslu, 
že vyžaduje vysoce specializovanou 
a nákladnou lékařskou infrastrukturu nebo 
zdravotnické vybavení; nebo 

c) zahrnuje léčbu, která představuje 
zvláštní riziko pro pacienta nebo 
obyvatelstvo nebo v souvislosti s níž 
mohou vyvstat vážné a konkrétní obavy 
ohledně kvality nebo bezpečnosti péče, 
s výjimkou zdravotní péče, která podléhá 
právním předpisům Unie, jež zajišťují 
minimální úroveň bezpečnosti a kvality 
v celé Unii; 

c) zahrnuje léčbu, která představuje 
zvláštní riziko pro pacienta nebo 
obyvatelstvo; 
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Pozměňovací návrh  64 

Postoj Rady 
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 2a. Členský stát, v němž je pacient 
pojištěn, může zavést systém předchozího 
povolování pro náhradu nákladů na 
přeshraniční zdravotní péči 
prostřednictvím svého systému sociálního 
zabezpečení, jestliže jsou splněny tyto 
podmínky: 

 a) pokud by byla zdravotní péče 
poskytnuta na jeho území, byla by 
hrazena systémem sociálního zabezpečení 
tohoto členského státu; a  

 b) pokud by neexistence systému 
předchozího povolování mohla vážně 
narušit nebo pravděpodobně narušit: 

 i) finanční rovnováhu systému sociálního 
zabezpečení tohoto členského státu; 
a/nebo  

 ii) plánování a racionalizaci 
v nemocničním odvětví prováděné za 
účelem zamezení nadbytečné kapacitě 
nemocnic, nerovnováze v poskytování 
nemocniční péče a logistickým 
a finančním ztrátám, zachování 
vyvážených lékařských a nemocničních 
služeb přístupných pro všechny nebo 
zajištění kapacity pro léčbu či způsobilosti 
lékařských odborníků na území daného 
členského státu.  

(Čl. 8 odst. 2 postoje EP) 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrh 76. 
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Pozměňovací návrh  65 

Postoj Rady 
Čl. 8 – odst. 3  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

3. Systém předchozího povolování, včetně 
kritérií pro odmítnutí udělení předchozího 
povolení pacientům, musí být omezen na 
to, co je nezbytné a přiměřené, a nesmí 
představovat prostředek svévolné 
diskriminace. 

3. Systém předchozího povolování se 
použije, aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 
883/2004, a omezí se na to, co je nezbytné 
a přiměřené, a nesmí představovat 
prostředek svévolné diskriminace nebo 
překážku volnému pohybu pacientů nebo 
zboží, jako jsou léčivé přípravky a 
zdravotnické prostředky. Členské státy 
oznámí Komisi veškerá rozhodnutí o 
omezení náhrady nákladů z oprávněných 
důvodů, uvedených v tomto článku.  

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrh 77. 
 

Pozměňovací návrh  66 

Postoj Rady 
Čl. 8 – odst. 4 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

4. Podá-li pacient žádost o předchozí 
povolení, ověří členský stát, v němž je 
pacient pojištěn, zda jsou splněny 
podmínky nařízení (ES) č. 883/2004. 
Pokud jsou tyto podmínky splněny, udělí 
se předchozí povolení podle uvedeného 
nařízení, nepožádá-li pacient o jiný 
postup. 

4. Pokud jde o žádost o předchozí 
povolení, kterou podá pojištěná osoba s 
cílem využít přeshraniční zdravotní péči, 
ověří členský stát, v němž je pacient 
pojištěn, zda jsou splněny podmínky 
stanovené v nařízení (ES) č. 883/2004. 
Pokud jsou tyto podmínky splněny, udělí 
se předchozí povolení podle uvedeného 
nařízení. 

(Čl. 8 odst. 8 postoje EP) 
 

Pozměňovací návrh  67 

Postoj Rady 
Čl. 8 – odst. 5 - návětí a písmena a a b 
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Postoj Rady Pozměňovací návrh 

5. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může odmítnout udělit předchozí povolení 
mimo jiné z těchto důvodů: 

5. Aniž je dotčen odstavec 3, členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, může odmítnout 
udělit předchozí povolení pouze z těchto 
důvodů: 

a) pokud nemá pacient na danou zdravotní 
péči podle článku 7 nárok; 

a) pokud nemá pacient na danou zdravotní 
péči podle článku 7 nárok; 

b) pokud lze tuto zdravotní péči 
poskytnout na jeho území ve lhůtě, která 
je lékařsky odůvodnitelná s ohledem na 
současný zdravotní stav a pravděpodobný 
průběh nemoci dotyčné osoby; 

 

  

  

 

Pozměňovací návrh  68 

Postoj Rady 
Čl. 8 – odst. 5 – písm. e 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

e) pokud danou zdravotní péči poskytují 
poskytovatelé, kteří vzbuzují vážné 
a konkrétní obavy ohledně dodržování 
standardů a pokynů týkajících se kvality 
zdravotní péče a bezpečnosti pacienta 
včetně ustanovení o dozoru, ať už jsou 
tyto standardy a pokyny stanoveny 
právními předpisy nebo v rámci 
akreditačních systémů stanovených 
členským státem, v němž je zdravotní péče 
poskytována. 

e) pokud daný poskytovatel zdravotní péče 
nemá povolení, není registrován, nemá 
licenci, není certifikován nebo 
akreditován, aby mohl poskytovat nebo 
provádět danou péči nebo léčbu, pro niž je 
podána žádost o povolení, podle 
standardů a pokynů stanovených právními 
předpisy nebo v rámci akreditačních 
systémů stanovených členským státem, 
v němž je zdravotní péče poskytována. 

Odůvodnění 

Důvody pro zamítnutí žádosti o předchozí povolení nemohou být ponechány k pozdější 
interpretaci. Právě proto musí být konkrétně vymezeny. Případy uvedené v kompromisu jsou 
rozumné, avšak je třeba se omezit výhradně na ně. 
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Pozměňovací návrh  69 

Postoj Rady 
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

. 5a. Systémy pro podávání žádostí o 
předchozí povolení musí být dostupné na 
místní/regionální úrovni a musí být pro 
pacienty přístupné a průhledné. Pravidla 
pro podávání žádostí o předchozí povolení 
a pro jeho zamítnutí musí být veřejná a 
dostupná před podáním žádosti, tak aby 
tato žádost mohla být podána za 
spravedlivých podmínek a transparentně. 

(Čl. 8 odst. 5 postoje EP) 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrh 79.  
 

Pozměňovací návrh  70 

Postoj Rady 
Čl. 8 – odst. 6  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

6. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zveřejní, který druh zdravotní péče podléhá 
předchozímu povolení pro účely této 
směrnice, a poskytne veškeré příslušné 
informace o systému předchozího 
povolování. 

6. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zveřejní, který druh zdravotní péče podléhá 
předchozímu povolení pro účely této 
směrnice, a poskytne veškeré příslušné 
informace o systému předchozího 
povolování včetně odvolacích postupů pro 
případ, kdy bude žádost o povolení 
zamítnuta. 

(Čl. 8 odst. 7 postoje EP) 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrh 81.  
 

Pozměňovací návrh  71 

Postoj Rady 
Čl. 8 – odst. 6 a (nový)  
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Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 6a. Pacientům, kteří chtějí využít 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, je zaručeno právo požádat 
případně o předchozí povolení v členském 
státě, v němž jsou pojištěni, a to mimo jiné 
elektronickou cestou. 

Odůvodnění 

Pacienti, kteří se v době podání žádosti nenacházejí v členském státě, v němž jsou pojištěni, by 
měli mít právo žádat o předchozí povolení elektronickou cestou. 
 

Pozměňovací návrh  72 

Postoj Rady 
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)  
 

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh 

. 1a. Členské státy zajistí ve všech 
případech, ve kterých je to potřebné, 
převod prostředků odpovídajících výši 
nákladů na přeshraniční zdravotní péči 
přímo mezi příslušnými institucemi. 

Odůvodnění 

To by pacientům využívajícím přeshraniční zdravotní péče podle ustanovení této směrnice 
umožnilo těžit v případech, kdy je to možné, ze stejného systému, jaký byl stanoven v nařízení 
2004/883. Jestliže je to reálně proveditelné v závislosti na typu vnitrostátního systému 
zúčtování zdravotní péče (paušální či nepaušální apod.), zajistí se tím, že pacienti nebudou 
muset platit předem a poté čekat na proplacení nákladů. Členským státům tak nevzniknou další 
náklady, protože se bude vycházet ze stejných postupů, jaké již byly stanoveny a použity v 
uvedeném nařízení.  

Pozměňovací návrh  73 

Postoj Rady 
Čl. 9 – odst. 1 b (nový)  
 

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh 

 1b. V ostatních případech členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, zajistí, aby 
pacienti obdrželi úhradu bez zbytečného 
odkladu. 
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Odůvodnění 

Jestliže není možné zorganizovat přímý převod prostředků odpovídajících výši nákladů na 
přeshraniční zdravotní péči mezi příslušnými institucemi a jestliže bylo uděleno předchozí 
povolení, členský stát, v němž je pacient pojištěn, pacientům zajistí, aby obdrželi úhradu bez 
zbytečného odkladu. Vzhledem k tomu, že k udělení předchozího povolení je obecně 
předkládána nákladnější péče, jedná se z hlediska pacientů o klíčové ustanovení, zejména 
v případě pacientů s omezenými finančními možnostmi. 
 

Pozměňovací návrh  74 

Postoj Rady 
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy při stanovování lhůt, v 
nichž musí být projednána žádost o využití 
přeshraniční zdravotní péče, a při 
posuzování těchto žádostí zohlední: 

 a) konkrétní zdravotní stav; 

 b) jednotlivé okolnosti;  

 c) míru bolesti, kterou pacient trpí; 

 d) povahu zdravotního postižení pacienta;  

 e) pacientovu způsobilost vykonávat 
profesní činnost. 

(Čl. 9 odst. 4 postoje EP) 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrh 87. 
 

Pozměňovací návrh 75 

Postoj Rady 
Čl. 9 – odst. 3  
 

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh 

3. Členské státy zajistí, aby správní 
rozhodnutí týkající se využívání 
přeshraniční zdravotní péče a náhrady 
nákladů na zdravotní péči vynaložených 
v jiném členském státě podléhala 
správnímu přezkumu a aby mohla být 
předmětem soudního přezkumu, včetně 

3. Členské státy zajistí, aby veškerá 
správní nebo lékařská rozhodnutí týkající 
se využívání přeshraniční zdravotní péče 
a náhrady nákladů na zdravotní péči 
vynaložených v jiném členském státě 
podléhala případ od případu odvolacímu 
řízení, dodatečnému lékařskému posudku 
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ustanovení o předběžných opatřeních. nebo správnímu přezkumu a aby mohla být 
napadena v rámci soudního řízení, včetně 
ustanovení o předběžných opatřeních. 

 

Pozměňovací návrh  76 

Postoj Rady 
Čl. 10 – odst. 1  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

1. Členské státy si podle potřeby poskytují 
vzájemnou pomoc nezbytnou pro 
provádění této směrnice; kromě jiného si 
vyměňují informace o standardech a 
pokynech týkajících se kvality a 
bezpečnosti včetně ustanovení o dozoru, 
aby tak usnadnily provedení čl. 7 odst. 9, a 
vzájemně si pomáhají při objasňování 
obsahu faktur. 

1. Členské státy si podle potřeby poskytují 
vzájemnou pomoc nezbytnou pro 
provádění této směrnice; kromě jiného si 
vyměňují informace, zejména mezi svými 
vnitrostátními kontaktními místy 
v souladu s články 4, 5 a 6, o standardech 
a pokynech týkajících se kvality a 
bezpečnosti včetně ustanovení o dozoru, 
aby tak usnadnily provedení čl. 7 odst. 9, a 
vzájemně si pomáhají při objasňování 
obsahu faktur. 
 

 

Pozměňovací návrh  77 

Postoj Rady 
Čl. 10 – odst. 2  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

2. Členské státy usnadňují spolupráci při 
poskytování přeshraniční zdravotní péče na 
regionální a místní úrovni. 

2. Členské státy usnadňují spolupráci při 
poskytování přeshraniční zdravotní péče na 
regionální a místní úrovni mimo jiné 
pomocí informačních a komunikačních 
technologií a jinými formami 
přeshraniční spolupráce. 
 

(Čl. 15 odst. 2 postoje EP) 
 

Pozměňovací návrh  78 

Postoj Rady 
Čl. 10 – odst. 2 a (nový) 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 2a. Komise podněcuje členské státy, 



 

 
 PE455.843/ 49 

 CS 

zejména pokud spolu sousedí, k uzavírání 
dohod a rozvíjení společných akčních 
programů. 

 Komise dále podněcuje členské státy ke 
spolupráci za účelem vytvoření oblastí, 
v nichž by měli pacienti snazší přístup ke 
zdravotní péči, zejména v příhraničních 
oblastech. 

 

Pozměňovací návrh  79 

Postoj Rady 
Čl. 10 – odst. 2 b (nový)  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 2b. Členské státy zajistí, aby registry, 
v nichž jsou uvedeni zdravotničtí 
pracovníci, byly přístupné pro příslušné 
orgány ostatních členských států.  

(Čl. 15 odst. 4 postoje EP) 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrh 100.  
 

Pozměňovací návrh  80 

Postoj Rady 
Čl. 10 – odst. 2 c (nový)  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 2c. Členské státy si bezodkladně a aktivně 
vyměňují informace o disciplinárních a 
trestních nálezech proti zdravotnickým 
pracovníkům, pokud mají vliv na jejich 
registraci nebo na jejich oprávnění 
poskytovat služby. 
   

(Čl. 15 odst. 5 postoje EP) 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrh 100.  
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Pozměňovací návrh  81 

Postoj Rady 
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

Členské státy u léčivých přípravků, které 
jsou registrovány na jejich území, zajistí, 
aby léčivý přípravek předepsaný v jiném 
členském státě pro konkrétního pacienta 
mohl být na jejich území vydán v souladu 
s jejich platnými vnitrostátními právními 
předpisy a aby byla jakákoli omezení 
uznání jednotlivých lékařských předpisů 
zakázána: 

Členské státy u léčivých přípravků, které 
jsou registrovány na jejich území 
v souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice 
2001/83/ES, zajistí, aby léčivý přípravek 
předepsaný v jiném členském státě pro 
konkrétního pacienta mohl být na jejich 
území vydán v souladu s jejich platnými 
vnitrostátními právními předpisy a aby 
byla jakákoli omezení uznání jednotlivých 
lékařských předpisů zakázána: 

 

Pozměňovací návrh  82 

Postoj Rady 
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavce 2 a 3  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

Uznáváním lékařských předpisů nejsou 
dotčena vnitrostátní pravidla týkající se 
výdeje léčiv, jsou-li v souladu s právem 
Unie, ani pravidla týkající se generických 
nebo jiných náhrad. Uznáváním lékařských 
předpisů nejsou dotčena pravidla o náhradě 
nákladů na léčivé přípravky. Náhrada 
nákladů na léčivé přípravky je předmětem 
kapitoly III této směrnice. 

Uznáváním lékařských předpisů nejsou 
dotčena vnitrostátní pravidla týkající se 
předepisování a výdeje léčiv, včetně 
generických nebo jiných náhrad. 
Uznáváním lékařských předpisů nejsou 
dotčena pravidla o náhradě nákladů na 
léčivé přípravky. Náhrada nákladů na 
přeshraniční lékařské předpisy na léčivé 
přípravky je předmětem kapitoly III této 
směrnice.  

Tento odstavec se rovněž vztahuje na 
zdravotnické prostředky, které jsou 
umístěny na trh v příslušném členském 
státě v souladu s předpisy. 

Tento odstavec se rovněž vztahuje na 
zdravotnické prostředky, které jsou 
umístěny na trh v příslušném členském 
státě v souladu s předpisy. 

 Uznáváním lékařských předpisů nejsou 
dotčeny odborné či etické povinnosti, 
které vyžadují, aby farmaceut odmítl vydat 
léčivý přípravek, pokud byl předpis vydán 
v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn. 

(Čl. 16 odst. 1 písm. i), ii) a iii) postoje EP) 
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Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrh 101. 
 

Pozměňovací návrh  83 

Postoj Rady 
Čl. 11 – odst. 2   
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

2. Za účelem zjednodušení provádění 
odstavce 1 Komise přijme: 

2. Za účelem zjednodušení provádění 
odstavce 1 Komise přijme nejpozději 
do...*: 

a) do...* opatření umožňující 
zdravotnickému pracovníkovi ověřit 
pravost lékařského předpisu a to, zda byl 
lékařský předpis v jiném členském státě 
vystaven osobou vykonávající regulované 
zdravotnické povolání, která je oprávněna 
tak učinit, a to vypracováním seznamu 
minimálních údajů, které mají být na 
lékařských předpisech uvedeny; 

a) opatření umožňující farmaceutovi nebo 
jinému zdravotnickému pracovníkovi 
ověřit pravost lékařského předpisu a to, zda 
byl lékařský předpis v jiném členském 
státě vystaven osobou vykonávající 
regulované zdravotnické povolání, která je 
oprávněna tak učinit, a to tím, že vypracuje 
jednotnou šablonu EU pro přeshraniční 
předpisy a podpoří interoperabilitu 
v oblasti lékařských předpisů; 

b) pokyny podporující členské státy při 
rozvíjení interoperability elektronických 
lékařských předpisů; 

b) pokyny podporující členské státy při 
rozvíjení interoperability elektronických 
lékařských předpisů;  

c) do ...* opatření pro usnadnění správné 
identifikace léčivých přípravků nebo 
zdravotnických prostředků předepsaných 
v jednom členském státě a vydaných 
v jiném, včetně opatření řešících otázky 
bezpečnosti pacientů ve vztahu 
k nahrazování léčivých přípravků nebo 
zdravotnických prostředků v přeshraniční 
zdravotní péči, pokud takové nahrazení 
právní předpisy členského státu 
vydávajícího léčivý přípravek nebo 
zdravotnický prostředek povolují. Komise 
zváží mimo jiné používání mezinárodního 
nechráněného názvu a dávkování léčivých 
přípravků; 

c) opatření pro usnadnění správné 
identifikace léčivých přípravků nebo 
zdravotnických prostředků předepsaných v 
jednom členském státě a vydaných v jiném, 
včetně opatření řešících otázky bezpečnosti 
pacientů ve vztahu k nahrazování léčivých 
přípravků nebo zdravotnických prostředků 
v přeshraniční zdravotní péči, pokud 
takové nahrazení právní předpisy 
členského státu vydávajícího léčivý 
přípravek nebo zdravotnický prostředek 
povolují. Komise zváží mimo jiné 
používání mezinárodního nechráněného 
názvu a dávkování léčivých přípravků; 

d) do ...*S opatření napomáhající 
srozumitelnosti informací pro pacienty 
týkající se lékařského předpisu a pokynů 
vztahujících se k užívání léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků. 

d) opatření napomáhající srozumitelnosti 
informací pro pacienty týkající se 
lékařského předpisu a pokynů vztahujících 
se k užívání léčivých přípravků a 
zdravotnických prostředků, včetně 
vyjasnění ohledně různých názvů 
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používaných pro stejný léčivý přípravek 
nebo zdravotnický prostředek. 

(Čl. 16 odst. 2 písm. a) a b) postoje EP) 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrh 101.  
 

Pozměňovací návrh  84 

Postoj Rady 
Čl. 11 – odst. 2 – písm. d a (nové)  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 da) opatření pro případné zajištění 
kontaktu mezi subjektem, jenž vydal 
předpis, a subjektem, jenž vydává léčivé 
přípravky, aby bylo zajištěno naprosté 
pochopení léčby a zároveň byla zachována 
důvěrnost pacientových údajů. 

(Čl. 16 odst. 2 písm. d) postoje EP) 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrh 101.  
 

Pozměňovací návrh  85 

Postoj Rady 
Čl. 11 – odst. 3  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

3. Opatření a pokyny uvedené 
v odst. 2 písm. a) až d) se přijímají 
regulativním postupem podle čl. 15 odst. 2. 

3. Opatření uvedená v odst. 2 písm. a) až 
da) se přijímají regulativním postupem 
podle čl. 15 odst. 2.  
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Pozměňovací návrh  86 

Postoj Rady 
Čl. 11. – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový) 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 V případě, že je však v členském státě, 
v němž je léčba poskytována, vystaven 
předpis na léčivé přípravky nebo 
zdravotnické prostředky, které nelze běžně 
získat na lékařský předpis v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn, je na 
tomto státě, aby rozhodl, zda vydání 
přípravku či prostředku výjimečně povolí 
nebo poskytne jako alternativu lék, u 
něhož se má za to, že má stejný léčebný 
účinek. 

(Čl. 9 odst. 3 postoje EP)  

 

Pozměňovací návrh  87 

Postoj Rady 
Čl. 12 – odst. 1  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

1. Komise podporuje členské státy při 
vytváření evropských referenčních sítí 
mezi poskytovateli zdravotní péče 
a odbornými středisky v členských státech. 
Tyto sítě musí být založeny na dobrovolné 
účasti svých členů, kteří se účastní 
činností sítí a přispívají k nim v souladu 
s právními předpisy členského státu, 
v němž jsou členové usazeni. 

1. Komise podporuje členské státy při 
vytváření evropských referenčních sítí 
mezi poskytovateli zdravotní péče a 
odbornými středisky v členských státech, 
zejména v oblasti vzácných onemocnění, 
které uplatňují zkušenosti ze spolupráce 
v oblasti zdravotnictví získané v rámci 
evropských seskupení pro územní 
spolupráci. Uvedené sítě jsou vždy 
přístupné novým poskytovatelům 
zdravotní péče, kteří si přejí zapojit se do 
nich, pokud tito poskytovatelé zdravotní 
péče splňují všechny požadované 
podmínky a kritéria. 

(Čl. 17 odst. 1 postoje EP) 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrh 102. 
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Pozměňovací návrh  88 

Postoj Rady 
Čl. 12 – odst. 2 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

2. Cílem evropských referenčních sítí je 
pomáhat: 

2. Cílem evropských referenčních sítí je: 

a) s využíváním potenciálu spolupráce na 
evropské úrovni v oblasti vysoce 
specializované zdravotní péče pro pacienty 
a pro systémy zdravotní péče těžící 
z inovací v oblasti lékařské vědy 
a zdravotnických technologií; 

a) pomáhat s využíváním potenciálu 
spolupráce na evropské úrovni v oblasti 
vysoce specializované zdravotní péče pro 
pacienty a pro systémy zdravotní péče 
těžící z inovací v oblasti lékařské vědy 
a zdravotnických technologií;  

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

b) s usnadňováním zdokonalování 
diagnostiky a poskytování vysoce kvalitní 
a nákladově efektivní zdravotní péče všem 
pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje 
zvláštní soustředění odborných znalostí; 

b) pomáhat s podporou v oblasti přístupu 
a s usnadňováním zdokonalování 
diagnostiky a poskytování vysoce kvalitní 
a nákladově efektivní zdravotní péče všem 
pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje 
zvláštní soustředění odborných znalostí; 

c) s maximalizací nákladově efektivního 
využití zdrojů; 

c) maximalizovat nákladově efektivní 
využití zdrojů;  

d) s posilováním výzkumu, 
epidemiologického dozoru například 
prostřednictvím registrů a poskytováním 
odborné přípravy pro zdravotnické 
pracovníky; 

d) posílit výzkum, epidemiologický dozor 
například prostřednictvím registrů 
a poskytovat odbornou přípravu pro 
zdravotnické pracovníky; 

e) s usnadňováním virtuální i fyzické 
mobility odborných znalostí a vývojem, 
sdílením a šířením informací, znalostí 
a osvědčených postupů v rámci sítí i mimo 
ně; 

e) usnadňovat virtuální i fyzickou 
mobilitu odborných znalostí a rozvíjet, 
sdílet a šířit  informace, znalosti 
a osvědčené postupy a podporovat rozvoj 
diagnostiky a léčby vzácných onemocnění, 
a to v rámci sítí i mimo ně; 

 ea) vytvořit měřítka kvality a bezpečnosti a 
pomáhat s rozvojem a šířením 
osvědčených postupů v rámci sítě i mimo 
ni; 

f) členským státům, které nemají 
dostatečný počet pacientů se specifickou 
diagnózou, nebo kterým chybějí 

f) pomáhat členským státům, které nemají 
dostatečný počet pacientů se specifickou 
diagnózou nebo kterým chybějí 
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technologie nebo odborné znalosti 
k poskytování vysoce specializovaných 
služeb. 

technologie nebo odborné znalosti k 
poskytování vysoce specializovaných 
služeb nejvyšší kvality v úplném rozsahu; 

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

(Čl. 17 odst. 2 postoje EP) 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrh 103 a 104. 
 

Pozměňovací návrh  89 

Postoj Rady 
Čl. 12 – odst. 3  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

3. Členské státy jsou vybízeny k tomu, aby 
usnadnily rozvoj evropských referenčních 
sítí: 

3. S cílem usnadnit rozvoj evropských 
referenčních sítí Komise ve spolupráci s 
členskými státy: 

a) identifikací vhodných poskytovatelů 
zdravotní péče a odborných středisek po 
celém svém území; 

a) identifikuje vhodné poskytovatele 
zdravotní péče a odborných středisek po 
celém jejich území; 

b) podporou účasti poskytovatelů 
zdravotní péče a odborných středisek 
v evropských referenčních sítích. 

b) podpoří účast poskytovatelů zdravotní 
péče a odborných středisek v evropských 
referenčních sítích. 

 

Pozměňovací návrh  90 

Postoj Rady 
Čl. 12 – odst. 4  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

4. Pro účely odstavce 1 Komise: 4. Pro účely odstavce 1 Komise ve 
spolupráci s příslušnými odborníky a 
zúčastněnými stranami: 

a) vypracuje a zveřejní kritéria 
a podmínky, které by měly evropské 
referenční sítě splňovat, aby se jim dostalo 
podpory Komise; 

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

 i) měly příslušné kapacity pro 
diagnostikování, následné sledování a 
správu pacientů s dobrými výsledky, které 
mohou případně doložit;  

 ii) měly dostatečné kapacity a možnosti 
pro poskytování odpovídajících služeb a 
pro zajištění kvality poskytovaných služeb;  

 iii) měly kapacity pro poskytování 
odborného poradenství, diagnostikování 
nebo potvrzování diagnóz, pro vytváření 
zásad pro osvědčené postupy a jejich 
dodržování a pro provádění měření 
výsledků a kontroly kvality;  

 iv) byly schopny prokázat 
multidisciplinární přístup;  

 v) poskytovaly vysokou úroveň odborných 
znalostí a zkušeností, která je doložena 
publikační činností, granty nebo čestnými 
místy a výukovými a školicími aktivitami;  

 vi) významně se podílely na výzkumu;  

 vii) zapojily se do epidemiologického 
dozoru, například prostřednictvím 
registrů;  

 viii) byly úzce propojeny a spolupracovaly 
s ostatními specializovanými středisky a 
sítěmi na vnitrostátní a mezinárodní 
úrovni a měly kapacitu pro vytváření sítí;  

 ix) byly úzce propojeny a spolupracovaly 
se sdruženími pacientů, pokud taková 
sdružení existují;  

 x) měly  vhodné a efektivní vztahy s 
dodavateli technologií.  

b) vypracuje a zveřejní kritéria pro 
hodnocení evropských referenčních sítí; 

b) vypracuje, přijme a zveřejní postupy pro 
zřízení a hodnocení evropských 
referenčních sítí; 

c) usnadní výměnu informací a odborných 
poznatků ve vztahu ke zřizování 
evropských referenčních sítí a jejich 
hodnocení. 

c) usnadní výměnu informací a odborných 
poznatků ve vztahu ke zřizování 
evropských referenčních sítí a jejich 
hodnocení. 

 ca) částečně financuje zřizování těchto 
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sítí.  

(Čl. 17 odst. 3 postoje EP) 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrhy 106 a 107. Komise by měla přispívat k nákladům na zřizování 
těchto sítí. 
 

Pozměňovací návrh  91 

Postoj Rady 
Čl. 12 – odst. 5  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

5. Kritéria a podmínky uvedené v odst. 4 
se přijímají regulativním postupem podle 
čl. 15 odst. 2. 

5. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci přijme v souladu 
s článkem 16 a za podmínek uvedených 
v článcích 17 a 18 opatření uvedená v 
odstavci 4.  

 

Pozměňovací návrh  92 

Postoj Rady 
Čl. 12 – odst. 6  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

6. Opatření přijatá podle tohoto článku 
nesmějí harmonizovat právní předpisy 
členských států a musí plně zohledňovat 
odpovědnost členských států za 
organizování a poskytování zdravotních 
služeb a zdravotní péče. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  93 

Postoj Rady 
Čl. 13 – odst. 1  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

1. Komise podporuje členské státy při 
zajišťování trvalého hospodářského 
a sociálního přínosu v oblasti evropských 
systémů a služeb elektronického 

1. Komise přijme v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 15 odst. 2 zvláštní opatření 
nezbytná pro dosažení interoperability 
systémů informačních a komunikačních 



 

 
 PE455.843/ 58 

 CS 

zdravotnictví a interoperabilních aplikací 
s cílem dosáhnout vysoké úrovně důvěry 
a bezpečnosti, posílit kontinuitu zdravotní 
péče a zajistit přístup k bezpečné a kvalitní 
zdravotní péči. 

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

 Členské státy zajistí, aby využívání 
elektronického zdravotnictví a jiných 
služeb telemedicíny: 

 a) zachovávalo stejné odborné lékařské 
normy kvality a bezpečnosti, jaké jsou 
používány pro poskytování neelektronické 
zdravotní péče; 

 b) byla pacientům poskytována 
odpovídající ochrana, zejména zavedením 
příslušných regulačních požadavků na 
zdravotnické pracovníky podobných 
požadavkům používaným pro poskytování 
neelektronické zdravotní péče.  

(Článek 19 postoje EP) 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrh 110. 
 

Pozměňovací návrh  94 

Postoj Rady 
Čl. 13 – odst. 2 – písm. a – bod i  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

i) seznam minimálních údajů, které mají 
být zahrnuty do zdravotnické 
dokumentace pacientů a které mohou 
zdravotničtí pracovníci sdílet v zájmu 

i) seznam minimálních údajů, které mají 
být zahrnuty do elektronických 
zdravotních záznamů pacientů a které 
mohou zdravotničtí pracovníci sdílet 
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zajištění přeshraniční kontinuity péče 
a bezpečnosti pacienta, a 

v zájmu zajištění přeshraniční kontinuity 
péče a bezpečnosti pacienta, a 

 

Pozměňovací návrh  95 

Postoj Rady 
Čl. 13 – bod 2 – písm. b  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

b) podporuje členské státy při 
vypracovávání společných opatření pro 
identifikaci a ověřování za účelem 
snadnější přenositelnosti údajů v rámci 
přeshraniční zdravotní péče. 

b) přijímá opatření k identifikaci 
a ověřování pro zajištění přenositelnosti 
údajů v rámci přeshraniční zdravotní péče 
při současném zaručení vysoké úrovně 
bezpečnosti a ochrany osobních údajů. 
Tato opatření se přijímají regulativním 
postupem podle čl. 15 odst. 2. 

 

Pozměňovací návrh  96 

Postoj Rady 
Čl. 13. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 Práce na opatřeních uvedených 
v písmenech a) a b) se zahájí nejpozději 
dva roky po vstupu této směrnice 
v platnost. 

 

Pozměňovací návrh  97 

Postoj Rady 
Čl. 14 – odst. 1  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

1. Unie podporuje a usnadňuje spolupráci 
a výměnu vědeckých informací mezi 
členskými státy v rámci dobrovolné sítě 
spojující vnitrostátní orgány nebo subjekty 
příslušné pro hodnocení zdravotnických 
technologií, které určí členské státy. 
Členové sítě se účastní činností sítě 
a přispívají k nim v souladu s právními 
předpisy členského státu, v němž jsou 

1. Unie podporuje a usnadňuje spolupráci 
a výměnu vědeckých informací mezi 
členskými státy. Za tímto účelem Komise 
po konzultaci s Evropským parlamentem 
zajistí zřízení sítě spojující vnitrostátní 
orgány nebo subjekty příslušné pro 
hodnocení zdravotnických technologií, 
které určí členské státy. Členové sítě se 
účastní činností sítě a přispívají k nim 
v souladu s právními předpisy členského 
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usazeni. státu, v němž jsou usazeni. Tato síť je 
založena na zásadách řádné správy věcí 
veřejných včetně transparentnosti, 
objektivnosti, nezávislosti odborných 
posudků, spravedlivých postupů a široké 
účasti zúčastněných subjektů ze všech 
relevantních skupin, rovněž včetně 
zdravotnických pracovníků, zástupců 
pacientů, sociálních partnerů, vědců a 
průmyslu, přičemž je respektována 
pravomoc členských států v oblasti 
hodnocení zdravotnických technologií. 
Jména odborníků a ostatních osob 
účastnících se činnosti sítě se zveřejňují 
spolu s jejich prohlášením o zájmu. 

 

Pozměňovací návrh  98 

Postoj Rady 
Čl. 14 – odst. 2  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

2. Cílem podpory Unie podle odstavce 1 
je: 

2. Cílem sítě pro hodnocení 
zdravotnických technologií je: 

a) podpořit členské státy v jejich 
spolupráci prostřednictvím vnitrostátních 
orgánů nebo subjektů uvedených 
v odstavci 1 a 

a) podpořit spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány nebo subjekty;  

 aa) najít trvale udržitelné způsoby, které 
by uvedly v soulad cíle přístupu k léčivým 
přípravkům, ocenění inovace a správu 
rozpočtů určených na zdravotní péči;  

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

b) podpořit členské státy v poskytování 
objektivních, spolehlivých, včasných, 
transparentních, srovnatelných 
a přenositelných vědeckých informací 
o relativní účinnosti a případně 
o krátkodobé a dlouhodobé efektivnosti 
zdravotnických technologií a umožnit 
účinnou výměnu těchto informací mezi 
vnitrostátními orgány nebo subjekty. 

 ba) analyzovat povahu a typ informací, 
které lze vyměňovat. 

 bb) zamezit zdvojování hodnocení ze 
strany evropských regulačních orgánů, 
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zejména pokud tyto orgány přijímají 
rozhodnutí týkající se bezpečnosti, 
účinnosti, kvality a způsobilých skupin 
pacientů; 

(Čl. 20 odst. 2 postoje EP) 
 

 
  

  

 

Pozměňovací návrh  99 

Postoj Rady 
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

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

(Čl. 20 odst. 3 postoje EP) 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrh 135.  
 

Pozměňovací návrh  100 

Postoj Rady 
Čl. 14 – odst. 3 b (nový)  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 3b. Komise v souladu s regulativním 
postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2 přijme 
opatření nezbytná pro zřízení, řízení a 
transparentní fungování této sítě.  

(Čl. 20 odst. 4 postoje EP) 
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Pozměňovací návrh  101 

Postoj Rady 
Čl. 14 – bod 3 c (nový)  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 3c. Komise umožní připojit se k této síti 
pouze těm orgánům, které splňují zásady 
řádné správy věcí veřejných v souladu s 
odstavcem 1. 

(Čl. 20 odst. 5 postoje EP) 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrh 135.  

 

Pozměňovací návrh  102 

Postoj Rady 
Čl. 14 – odst. 6  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

6. Opatření přijatá podle tohoto článku 
nesmějí zasahovat do pravomoci 
členských států při rozhodování 
o provádění závěrů vyhodnocení 
zdravotnických technologií, nesmějí 
harmonizovat právní předpisy členských 
států a musí plně zohledňovat 
odpovědnost členských států za 
organizování a poskytování zdravotních 
služeb a zdravotní péče. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  103 

Postoj Rady 
Čl. 15 – odst. 1 - pododstavec 1a (nový) 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

  

 Komise během tohoto procesu zajistí 
odpovídajícím způsobem konzultaci 
s experty z příslušných skupin pacientů a 
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odborníků a z řad sociálních partnerů, 
zejména v souvislosti s prováděním této 
směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  104 

Postoj Rady 
Čl. 16 – odst. 1 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 5 je 
svěřena Komisi na dobu pěti let od …*. 
Komise předloží zprávu o přenesené 
pravomoci nejpozději šest měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
je Evropský parlament nebo Rada nezruší 
v souladu s článkem 17. 

Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 5 a čl. 12 
odst. 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let 
od ….*. Komise předloží zprávu o 
přenesené pravomoci nejpozději šest 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud je Evropský parlament nebo 
Rada nezruší v souladu s článkem 17.  

 

Pozměňovací návrh  105 

Postoj Rady 
Článek 19 a (nový) 
 

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh 

 Článek 19a 

Shromažďování údajů 

 1. Členské státy shromažďují za účelem 
sledování statistické údaje o poskytování 
přeshraniční zdravotní péče, o 
poskytované péči, poskytovatelích a 
pacientech, nákladech a výsledcích. Tyto 
údaje shromažďují v rámci svých 
všeobecných systémů pro sběr údajů o 
zdravotní péči v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a právními předpisy 
Unie o vypracovávání statistik a ochraně 
osobních údajů, a zejména čl. 8 odst. 4 
směrnice 95/46/ES. 

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

 3. Aniž jsou dotčena přijatá prováděcí 
opatření ke statistickému programu 
Společenství a přijatá prováděcí opatření 
k nařízení (ES) č. 1338/2008, přijme 
Komise regulativním postupem podle čl. 
15 odst. 2 prováděcí opatření k tomuto 
článku. 

 4. V souladu s článkem 4 veřejné orgány 
členského státu, v němž je poskytována 
zdravotní péče, pravidelně sledují na 
základě údajů shromažďovaných podle 
odstavce 1 dostupnost, kvalitu a finanční 
situaci svých systémů zdravotní péče.  

 5. Komise přijme regulativním postupem 
podle čl. 15 odst. 2: 

 a) opatření nezbytná pro správu sítě 
vnitrostátních kontaktních míst 
stanovených v článku 6, povahu a typ 
údajů, které budou v rámci sítě 
shromažďovány a vyměňovány;  

 b) zásady týkající se informací 
poskytovaných pacientům, které jsou 
stanoveny v článcích 5 a 6. 

 6. V souladu s regulativním postupem 
podle čl. 15 odst. 2 a s ohledem na platné 
technické normy v této oblasti přijme 
Komise opatření k dosažení společné 
úrovně ochrany zdravotních údajů na 
vnitrostátní úrovni.  

(Článek 21, čl. 5 odst. 2, čl. 5 odst. 3 a čl. 5 odst. 4 postoje EP) 

Odůvodnění 

První čtení, pozměňovací návrhy 59 a 140. 
 

Pozměňovací návrh  106 

Postoj Rady 
Čl. 20 – odst. 1  
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
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souladu s touto směrnicí do ....**. 
Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 

souladu s touto směrnicí do …**. 
Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 

 Členské státy předloží znění těchto 
předpisů, jakož i srovnávací tabulku mezi 
uvedenými předpisy a touto směrnicí. 

** Úř. věst.: 3 roky ode dne vstupu této směrnice 
v platnost. 

** Úř. věst.: 1 rok ode dne vstupu této směrnice 
v platnost. 

 
 
 
 


