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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poročevalka pozdravlja večjo pravno varnost, ki so jo zagotovile sodbe Sodišča Evropskih 
skupnosti o pravicah pacientov do zdravstvenega varstva v državi članici, ki ni njihova država 
članica. Poročevalka poudarja, da je to zelo pomembno za vsakodnevno življenje in dobro 
počutje številnih državljanov EU, zlasti glede na vedno večje število starejših ljudi.

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

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

in njene dopolnilne vloge. Treba je vedeti, da predlog ne poskuša nadomestiti obstoječega 
okvira za čezmejno zdravstveno varstvo, določeno v navedeni uredbi. Uredba št. 1408/71 
dejansko ureja usklajevanje nacionalnih sistemov socialne varnosti, medtem ko so določbe o 
pravicah pacientov iz predlagane direktive in določbe uredbe št. 1407/71 alternativni 
mehanizmi za prevzem zdravstvenih stroškov, nastalih v drugih državah članicah. Posledica 
tega je, da ima pacient izbiro: zavarovana oseba izkoristi ugodnosti mehanizma iz navedene
uredbe ali pa izbere sistem iz predlagane direktive.
Predlagana direktiva bo državljanom EU omogočila, da poiščejo nebolnišnično oskrbo v drugi 
državi članici, ne da bi jim moral to predhodno odobriti njihov nacionalni zdravstveni sistem. 
Pacienti bodo najprej morali plačati za oskrbo in šele nato zaprositi za povračilo stroškov v 
svojem nacionalnem sistemu. V skladu s predlogom bo povračilo krilo stroške oskrbe, ki bi 
jih plačal nacionalni sistem socialne varnosti, če bi bila oskrba zagotovljena na nacionalnem 
ozemlju.

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

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

Nazadnje, kar zadeva pristojnosti in uporabo uredbe Bruselj I, poročevalka meni, da kadar so 
izpolnjeni pogoji, določeni v sodbi Sodišča v zadevi Odenbreit4, lahko oškodovanec v 

                                               
1 Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe 
in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, UL L 148, 5.6.1974, str. 35.
2 Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za 
pogodbene obveznosti („Rim II“) (UL L 177, 4. 7. 2008, str. 6).
3 Uredba (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za 
nepogodbene obveznosti („Rim II“) (UL L 199, 31. 7. 2007, str. 40).
4 Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih 
odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, UL L 12, 16.1.2001, str. 1.
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primeru zdravniške malomarnosti sproži postopek neposredno proti svojemu zavarovatelju v 
državi članici, kjer ima oškodovanec stalno prebivališče.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Naslov

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija Predlog spremembe

Predlog Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta o uveljavljanju pravic pacientov 
na področju čezmejnega zdravstvenega 
varstva

Predlog Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta o uveljavljanju pravic pacientov 
do varnega, visokokakovostnega in 
učinkovitega zdravstvenega varstva pod 
pravičnimi pogoji

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija Predlog spremembe

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

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa splošen okvir za 
zagotavljanje varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega čezmejnega
zdravstvenega varstva.

Ta direktiva določa splošen okvir za dostop 
državljanov EU do varnega, 
visokokakovostnega in učinkovitega 
zdravstvenega varstva pod pravičnimi 
pogoji in vzpostavlja mehanizme za 
sodelovanje na področju zdravstva med 
državami članicami, ob upoštevanju 
nacionalnih pristojnosti v zvezi z 
organizacijo in zagotavljanjem 
zdravstvenega varstva.

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Izbrisani del besedila bi lahko upravičil uvedbo diskrecijskih odškodninskih sistemov.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 11 – naslov

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija Predlog spremembe

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

Pravila, ki se uporabljajo za zdravstveno 
varstvo v drugi državi članici, in pravo, ki 
se uporablja za vse škodne zahtevke, ki 
temeljijo na pogodbeni ali nepogodbeni 
odgovornosti
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija Predlog spremembe

1a. Če je izvajanje zdravstvenega varstva v 
državi članici, ki ni država, v kateri je 
pacient zavarovana oseba, povod za 
škodne zahtevke, ki temeljijo na 
pogodbeni ali nepogodbeni odgovornosti, 
se pravo, ki se uporablja, določi v skladu z 
določbami iz Uredbe (ES) št. 593/2008 in 
Uredbe (ES) št. 864/2007. Pristojnosti se 
določijo v skladu z določbami Uredbe 
(ES) št. 44/2001, pri čemer lahko 
oškodovanci, kadar so pogoji izpolnjeni, 
sprožijo postopek neposredno proti 
svojemu zavarovatelju v državi članici, 
kjer imajo stalno prebivališče.
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Predlog spremembe 8

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

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija Predlog spremembe

(da) pacientom kot oškodovancem 
zagotavlja informacije in pomoč, kadar 
sprožijo postopek neposredno proti 
svojemu zavarovatelju v državi članici, 
kjer imajo stalno prebivališče.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija Predlog spremembe

2a. Nacionalna kontaktna služba države 
članice zdravstvenega zavarovanja 
pacientom na njihovo zahtevo zagotavlja 
podatke o nacionalnih kontaktnih službah 
drugih držav članic. 

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija Predlog spremembe

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

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