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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka vítá větší právní jistotu, kterou přinesly rozsudky Soudního dvora ve věci práv 
pacientů na péči v jiném členském státě než ve státě domovském. Zdůrazňuje, že toto téma 
má přímý dopad na každodenní život a životní podmínky mnoha občanů EU, zejména 
vzhledem ke zvyšujícímu se věkovému profilu populace.

Navrhovatelka potvrzuje zvolený právní základ a domnívá se, že návrh směrnice je v souladu 
se zásadou subsidiarity. Tato skutečnost by měla chránit zdravotnické systémy jednotlivých 
států a zmírnit obavy ohledně možných dopadů navrhované směrnice na financování těchto 
systémů v budoucnosti.

Navrhovatelka dále konstatuje, že je důležité vzájemné působení mezi směrnicí a nařízením 
č. 1408/711 a rovněž to, že směrnice bude nařízení určitým způsobem doplňovat. Samozřejmě 
je třeba podotknout, že návrh se nesnaží nahradit stávající rámec pro přeshraniční zdravotní 
péči, jenž byl stanoven uvedeným nařízením. Nařízení č. 1408/71 ve skutečnosti upravuje 
koordinaci vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení, zatímco ustanovení týkající se 
nároků občanů, která obsahuje navrhovaná směrnice, a ustanovení nařízení č. 1408/71 
představují alternativní mechanismy pro převzetí nákladů na zdravotní péči, jež byly 
vynaloženy v jiných členských státech. V důsledku toho má pacient možnost volby: pojištěná 
osoba buď využije mechanismu uvedeného nařízení, nebo se může rozhodnout pro systém 
popsaný v navrhované směrnici.

Navrhovaná směrnice dá občanům EU právo vyhledat mimonemocniční péči v jiném 
členském státě, aniž by předem museli získat povolení od svých vnitrostátních systémů 
zdravotní péče. Pacienti budou muset za péči nejprve zaplatit a poté požádat o proplacení 
nákladů z příslušného vnitrostátního systému. Podle návrhu bude úhrada nákladů zahrnovat 
náklady na péči, které by byly proplaceny z vnitrostátního systému sociálního zabezpečení, 
kdyby byla péče poskytnuta na území domovského státu.

Vzhledem ke skutečnosti, že směrnice se dotýká určitých témat ze soukromého 
mezinárodního práva (nároky mohou v průběhu poskytování zdravotní péče vyplynout jak 
z mimosmluvního deliktu, tak ze smlouvy), snažila se navrhovatelka zdůraznit, že platí 
pravidla Společenství o soudní příslušnosti a rozhodném právu. Neslučitelnost s nařízením 
Řím I2 nebo Řím II3 nebyla shledána.

Vzhledem k výše uvedenému by navrhovatelka chtěla poukázat na jeden nedokončený úkol, 
a sice očekávanou studii o náhradě škody na zdraví, kterou Komise přislíbila Parlamentu. 
S přihlédnutím k tomuto aspektu považovala navrhovatelka za vhodné zahrnout do 
navrhované směrnice bod odůvodnění o náhradě škody, jenž převzala z nařízení Řím II.

                                               
1 Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na 
zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství, Úř. věst. L 148, 5.6.1974, s. 35.
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro 
smluvní závazkové vztahy (Řím I), Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 6.
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro 
mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II), Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 40.
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Konečně pokud jde o soudní příslušnost a uplatňování bruselského nařízení I1, domnívá se 
navrhovatelka, že jsou-li splněny podmínky, jež uvedl Soud ve svém rozsudku ve věci 
Odenbreit2, měla by mít strana poškozená v důsledku lékařské nedbalosti možnost podat 
žalobu přímo na svého pojistitele v členském státě, v němž má poškozená strana bydliště.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o uplatňování práv pacientů 
v přeshraniční zdravotní péči

Návrh směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o uplatňování práv pacientů na 
přístup k bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné zdravotní péči za spravedlivých 
podmínek

Odůvodnění

El marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

                                               
1 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, Úř. věst. L 12, 16.1.2001.
2 Věc C-463/06 FBTO Schadeverzekering v. Odenbreit [2007], Sb. rozh. I-11321.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Bez ohledu na výše uvedené by 
v případě nároků vyplývajících ze smluvní 
nebo mimosmluvní odpovědnosti mělo být 
rozhodné právo určeno v souladu 
s ustanoveními nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze 
dne 17. června 2008 o právu rozhodném 
pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)1

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 
o právu rozhodném pro mimosmluvní 
závazkové vztahy (Řím II)2. Soudní 
příslušnost by měla být určena v souladu 
s ustanoveními nařízení Rady (ES) 
č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 
o příslušnosti a uznávání a výkonu 
soudních rozhodnutí v občanských a 
obchodních věcech3 s tím, že pokud jsou 
splněny podmínky, mohou poškozené 
strany podat žalobu přímo na svého 
pojistitele v členském státě, v němž mají 
bydliště.
1Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 6.
2Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 40.
3Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro přístup občanů EU k bezpečné, vysoce 
kvalitní a účinné zdravotní péči za 
spravedlivých podmínek a vytváří se 
mechanismy pro spolupráci členských 
států v oblasti zdraví při respektování 
vnitrostátních pravomocí, pokud jde 
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o organizaci a poskytování zdravotní péče.

Odůvodnění

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil: 
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) aby pro léčbu poskytovanou na jejich 
území fungovaly systémy pojištění 
profesní odpovědnosti nebo záruky nebo 
podobná ujednání, která jsou rovnocenná 
nebo v zásadě srovnatelná, pokud jde 
o jejich účel, a která jsou přiměřená 
povaze a rozsahu rizika;

e) aby pro léčbu poskytovanou na jejich 
území fungovaly dostačující a účinné
systémy pojištění profesní odpovědnosti 
nebo záruky nebo podobná ujednání, která 
jsou přiměřená povaze a rozsahu rizika;

Odůvodnění

Panuje obava, že formulace, která zde byla vypuštěna, by mohla legitimovat takové systémy, 
v nichž je náhrada škody poskytována na základě uvážení.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 11 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravidla platná pro zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě

Pravidla platná pro zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě 
a právo rozhodné pro nároky vyplývající 
ze smluvní a mimosmluvní odpovědnosti

Odůvodnění

Je důležité rozlišovat v tomto ustanovení mezi pravidly platnými pro poskytování 
zdravotnických služeb a právem rozhodným pro jakékoli nároky, jež mohou vyplývat 
z poskytování těchto služeb.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jestliže z poskytování zdravotní péče 
v jiném členském státě, než je ten, v němž 
je pacient pojištěnou osobou, vyplývají 
nároky založené na smluvní či 
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mimosmluvní odpovědnosti, určí se 
rozhodné právo v souladu s ustanoveními 
nařízení (ES) č. 593/2008 a nařízení (ES) 
č. 864/2007. Soudní příslušnost se určí 
v souladu s ustanoveními nařízení (ES) 
č. 44/2001 s tím, že pokud jsou splněny 
podmínky, mohou poškozené strany podat 
žalobu přímo na svého pojistitele 
v členském státě, v němž mají bydliště.

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) poskytuje informace a pomoc 
pacientům, kteří jsou poškozenou stranou 
a podávají žalobu přímo na svého 
pojistitele v členském státě, v němž mají 
bydliště.

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odůvodnění

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy si vzájemně pomáhají 
v takové míře, která je nezbytná 
k provedení této směrnice, a spolupracují 
s regionálními a místními úřady, které 
jsou odpovědné za systém zdravotní péče.
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