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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1) Souvislosti

Je důležité jasně vymezit oblast působnosti tohoto návrhu směrnice, aby se předešlo 
nejasnostem nebo záměnám. Cílem návrhu je pouze mobilita pacientů. Návrh se netýká 
mobility zaměstnanců v oblasti zdravotní péče. Nejde tedy o uplatňování směrnice o službách 
v oblasti zdravotní péče.
Obecně lze říci, že pacienti si přejí využívat kvalitní služby v oblasti zdravotní péče co 
nejblíže a co nejrychleji. V některých případech je však nejlepší péče poskytována v jiném 
členském státě. Dochází tedy k tomu, že pacienti cestují jinam, aby získali lepší, rychlejší 
nebo levnější zdravotní péči. 

Předtím, než pacienti začnou využívat této zdravotní péče, musí mít k dispozici informace 
umožňující zjistit, zda jsou konkrétní služby kvalitní, dostupné a přiměřené; je rovněž 
důležité, aby administrativní postup pro tyto případy byl jasný. Pokud se pacienti skutečně 
rozhodnou nechat se ošetřit v zahraničí, je důležité zaručit jim přiměřenou ochranu jejich 
zdraví a bezpečnost.

V současnosti se zvyšuje provázanost zdravotnických systémů a politik v celé Evropské unii.
Tento vývoj způsobuje mnoho činitelů, zejména zvýšený pohyb pacientů a pracovníků 
v tomto odvětví v EU (tento pohyb usnadnily rozsudky Soudního dvora Evropských 
společenství), očekávání společná obyvatelům celé EU a rovněž šíření nových zdravotnických 
technologií a postupů prostřednictvím informačních technologií.

2) Nedostatky současného systému, které poškozují pacienty 

V této oblasti však panuje značná právní nejistota. Rozsudky Soudního dvora si v některých 
otázkách protiřečí a navíc jejich uplatňování není ve všech členských státech jednotné.

Proto je třeba vyjasnit judikaturu Soudního dvora Evropských společenství, pokud jde o určité 
rozsudky:
– veškerá péče kromě nemocniční, která může být občanu poskytnuta v jeho členském státě, 
mu může být rovněž poskytnuta v kterémkoli jiném členském státě, aniž by byl nutný 
předchozí souhlas; péče bude hrazena do výše částky hrazené ze systému, který se na něj 
vztahuje; pokud jde o nemocniční péči, je třeba předchozího souhlasu systému, který se na 
pacienta vztahuje; tento souhlas musí být udělen, pokud příslušný systém nemůže pacientovi 
zajistit péči v době ze zdravotního hlediska přiměřené, kterou vzhledem ke svému stavu 
potřebuje; v tomto případě bude rovněž dotyčné osobě uhrazena alespoň částka ve výši 
úhrady, kterou poskytuje systém, jenž se na ni vztahuje;

– tato judikatura potvrzuje pravomoci členských států, pokud jde o organizační otázky 
v oblasti zdravotní péče a sociálního zabezpečení;
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– uvedená judikatura umožňuje zachovat předchozí souhlas pro nemocniční péči, která je
nejnáročnější a nejnákladnější, a zachovat tak regulační a plánovací schopnost členských 
států.

Cílem návrhu není harmonizace zdravotnických systémů nebo systémů sociálního 
zabezpečení členských států, ale naopak posílení právní jistoty pacientů a zlepšení současné 
situace v členských státech.

Musíme se však zabývat otázkou, zda směrnice dostatečným způsobem řeší konkrétní 
případy, které každodenně komplikují život našich spoluobčanů. Kvůli složitosti uplatňování 
svých práv se jich často hlavní zúčastněné strany vzdávají. Je třeba učinit vše, aby pacienti 
byli informováni o tom, jak postupovat, zejména prostřednictvím evropských referenčních sítí 
definovaných v článku 15. 

3) Nutnost jednat
Tím, že směrnice vytvoří rámec pro judikaturu Soudního dvora a kodifikuje ji, vyjasní 
konkrétní práva pacientů a uvede je do vzájemného souladu. Mobilita pacientů v žádném 
případě nesmí vést k „dumpingu“ mezi zdravotnickými systémy nebo zhoršit bezpečnost 
zdravotní péče.
V zájmu pacientů je třeba zajistit právní jistotu a podporovat spolupráci mezi zdravotnickými 
systémy jednotlivých členských států. Proto je důležité zlepšit ustanovení o zaručení přístupu 
pacientů k informacím a legitimitu informačních zdrojů o nabídce zdravotní péče, 
farmaceutických výrobků a lékařského ošetření. 

Evropská komise navrhuje rovněž vytvořit síť sdružující vnitrostátní úřady nebo orgány, které 
jsou pověřeny hodnocením zdravotnických technologií, jehož účelem je optimální využívání 
nových technologií při zajišťování bezpečné, účinné a kvalitní zdravotní péče. Tento návrh si 
zaslouží podporu, proto by se mohla přijmout další praktická opatření týkající se této sítě. 

Jako důležité se rovněž jeví zajištění větší spolupráce záchranných lékařských služeb 
a posílení jejich koordinace, což lze nejsilněji pocítit v příhraničních oblastech. 
Kromě problematiky přeshraniční zdravotní péče by tento návrh měl umožnit vymezení 
problémů a nezbytných reforem zdravotní péče.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1
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Návrh směrnice
Titul 

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o uplatňování 
práv pacientů v přeshraniční zdravotní 
péči

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU o uplatňování práv 
pacientů na rovný přístup k bezpečné, 
kvalitní a účinné zdravotní péči

Odůvodnění

Navrhuje se, aby se návrh směrnice nezaměřoval především na mobilitu pacientů, ale na tři 
základní prvky, z nichž Komise při sestavování návrhu vycházela a jimiž jsou: společné 
principy uplatňované ve všech zdravotnických systémech EU, evropská spolupráce ve 
zdravotní péči a specifický rámec pro přeshraniční zdravotní péči.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tato směrnice o uplatňování práv 
pacientů v přeshraniční zdravotní péči se 
použije na všechny typy zdravotní péče. 
Jak potvrdil Soudní dvůr, ani jejich zvláštní 
povaha, ani způsob jejich organizace nebo 
financování nemohou být důvodem pro 
jejich vyloučení z rozsahu působnosti 
základní zásady volného pohybu. Pokud 
jde o dlouhodobou zdravotní péči, 
směrnice se nevztahuje na pomoc a 
podporu pro rodiny a jednotlivce, kteří se 
po dlouhou dobu nacházejí ve stavu 
nouze. Nevztahuje se například na 
pečovatelské domy ani na asistenční 
služby, které starším lidem nebo dětem 
poskytují sociální pracovníci nebo 
dobrovolní ošetřovatelé nebo jiní 
pracovníci, než jsou zdravotničtí 
pracovníci.

(9) Tato směrnice o uplatňování práv 
pacientů v přeshraniční zdravotní péči se 
použije na všechny typy zdravotní péče. 
Jak potvrdil Soudní dvůr, ani jejich zvláštní 
povaha, ani způsob jejich organizace nebo 
financování nemohou být důvodem pro 
jejich vyloučení z rozsahu působnosti 
základní zásady volného pohybu. Pokud 
jde o dlouhodobou zdravotní péči, 
směrnice se nevztahuje na pomoc a 
podporu pro rodiny a jednotlivce, kteří 
dlouhodobě potřebují ošetřování, podporu 
nebo péči vyžadující specifické odborné 
postupy či pomoc poskytovanou v rámci 
systému sociálního zabezpečení. Jedná se 
především o takové služby dlouhodobé 
péče, které jsou považovány za nezbytné k 
tomu, aby osobě vyžadující péči 
umožňovaly co nejplnohodnotnější 
a nejsamostatnější život. Tato směrnice se 
nevztahuje například na pečovatelské 
domy ani na asistenční služby, které 
starším lidem nebo dětem poskytují 
sociální pracovníci nebo dobrovolní 
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ošetřovatelé nebo jiní pracovníci, než jsou 
zdravotničtí pracovníci.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je ozřejmit skutečnost, že služby v oblasti sociální 
pomoci nebo péče, rehabilitace za účelem návratu do práce a dlouhodobá péče jsou z oblasti 
působnosti této směrnice vyloučeny.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(25) Cílem této směrnice rovněž není zřídit 
nárok na náhradu nákladů na léčbu v jiném 
členském státě, pokud tato léčba nepatří 
mezi dávky stanovené právními předpisy 
členského státu, v němž je pacient pojištěn. 
Tato směrnice také nebrání členským 
státům v tom, aby rozšířily své systémy 
věcných dávek na zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě na 
základě ustanovení této směrnice. 

(25) Cílem této směrnice rovněž není zřídit 
nárok na náhradu nákladů na léčbu v jiném 
členském státě, pokud tato léčba nepatří 
mezi dávky stanovené právními předpisy 
členského státu, v němž je pacient pojištěn, 
ani změnit podmínky pro uplatňování 
tohoto nároku, jestliže je stanoví právní 
předpisy členského státu, v němž je 
pacient pojištěn. Tato směrnice také 
nebrání členským státům v tom, aby 
rozšířily své systémy věcných dávek na 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě na základě ustanovení této 
směrnice. 

Odůvodnění

Pravomoc organizovat zdravotní péči přísluší členským státům, v souladu s článkem 152 
Smlouvy o ES. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(27) Tato směrnice rovněž stanoví právo 
pacienta obdržet jakýkoli léčivý přípravek 
registrovaný pro prodej v členském státě, 

(27) Tato směrnice rovněž stanoví právo 
pacienta obdržet jakýkoli léčivý přípravek 
registrovaný pro prodej nebo využít 
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ve kterém je zdravotní péče poskytnuta, 
i v případě, že léčivý přípravek není 
schválen pro prodej v členském státě, 
v němž je pacient pojištěn, pokud je 
nezbytnou součástí účinné léčby v jiném 
členském státě.

zdravotnických služeb v členském státě, ve 
kterém je zdravotní péče poskytnuta, i 
v případě, že léčivý přípravek nebo 
zdravotnické služby nejsou k dispozici
v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn, pokud jsou nezbytnou součástí 
účinné léčby v jiném členském státě.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby pacient v jiném členském státě, než je stát, ve kterém má pacient bydliště, 
mohl mít užitek ze zdravotnických služeb a léčiv i v případě, že nejsou k dispozici v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(43) Neustálý pokrok lékařské vědy a 
zdravotnických technologií představuje pro 
zdravotnické 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 
co nejlepší využití nových technologií 
k zajištění bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné zdravotní péče. Spolupráce bude 
prospěšná i pro vnitřní trh tím, že 
v maximální míře zvýší rychlost a rozsah 
šíření inovací v oblasti lékařské vědy 
a zdravotnických technologií. Tato 
spolupráce vyžaduje udržitelné systémy, 
jejichž součástí budou všechny příslušné 
orgány všech členských států a jejichž 
základem budou stávající pilotní projekty.

(43) Neustálý pokrok lékařské vědy a 
zdravotnických technologií představuje pro 
zdravotnické systémy členských států nové 
možnosti i výzvy. Nicméně hodnocení 
zdravotnických technologií a možné 
omezení přístupu k novým technologiím 
na základě určitých rozhodnutí správních 
orgánů nastolují několik základních 
společenských otázek, jejichž řešení 
vyžaduje zapojení širokého spektra 
zúčastněných stran a zavedení funkčního 
modelu řízení. Proto by jakákoli 
spolupráce měla zahrnovat nejen 
příslušné orgány všech členských států, 
ale rovněž všechny zúčastněné strany, 
včetně zdravotnických pracovníků, 
zástupců pacientů a odvětví. Tato 
spolupráce by navíc měla být založena na 
životaschopných zásadách řádné správy, 
jako je transparentnost, otevřenost, 
objektivita a nestrannost postupů. Komise 
by měla zajistit, aby se do této sítě mohly 
zapojit jen ty orgány pověřené 
hodnocením zdravotnických technologií, 
které tyto zásady dodržují.
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Odůvodnění

Výměna informací mezi orgány pověřenými hodnocením zdravotnických technologií 
předpokládá a vyžaduje uplatňování zásad řádných postupů (jako je řádná správa, 
transparentnost a zapojení zúčastněných stran) při provádění hodnocení v členských státech. 
Hodnocení zdravotnických technologií musí tedy vyhovovat kritériím otevřenosti a objektivity 
a musí vycházet z dialogu a zapojení zúčastněných stran, včetně pacientů a zástupců odvětví.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(45) Konkrétně by Komise měla být 
zmocněna k přijetí těchto opatření: seznam 
typů léčby, které nevyžadují ubytování 
přes noc a které by byly zahrnuty do 
stejného režimu jako nemocniční péče, 
doprovodná opatření k vyloučení 
zvláštních kategorií léčivých přípravků 
nebo látek z uznávání předpisů vydaných v 
jiném členském státě na základě této 
směrnice, seznam konkrétních kritérií 
a podmínek, které musí splňovat evropské 
referenční sítě, postup pro zřízení 
evropských referenčních sítí. Jelikož jde o 
opatření obecného významu, jejichž 
účelem je změna jiných než podstatných 
prvků této směrnice nebo doplnění této 
směrnice o nové jiné než podstatné prvky, 
uvedená opatření by měla být přijata 
podle regulativního postupu s kontrolou 
stanoveného článkem 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

(45) Konkrétně by příslušné orgány 
členských států měly být zmocněny
k přijetí těchto opatření: seznam typů 
léčby, které nevyžadují ubytování přes noc 
a které by byly zahrnuty do stejného 
režimu jako nemocniční péče, 
doprovodných opatření k vyloučení 
zvláštních kategorií léčivých přípravků 
nebo látek z uznávání předpisů vydaných 
v jiném členském státě na základě této 
směrnice.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
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a účinné přeshraniční zdravotní péče. a účinné přeshraniční zdravotní péče, jenž 
zaručí spravedlivý přístup občanů Unie ke 
zdravotní péči při respektování pravomocí 
jednotlivých států, pokud jde o organizaci 
a poskytování zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Článek 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice se použije na poskytování 
zdravotní péče, jak ji definuje článek 4, 
která není zaručena nařízením (ES) 
Evropského parlamentu a Rady č. 
883/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení1.
___________
1Úř. věst. L 166, 30. 4. 2004, s. 1.

Odůvodnění
Jakékoli překrývání směrnice a nařízení by umožnilo vytvoření dvou paralelních systémů pro 
přeshraniční zdravotní péči: podle nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení 
a podle této nové směrnice, což by vedlo k právní nejistotě. Je potřeba, aby byly náležitě 
vymezeny oblasti působnosti nařízení č. 883/2004 a této směrnice. 

Pozměňovací návrh 9

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se nepoužije na služby, 
které se zaměřují hlavně na dlouhodobou 
péči. Patří k nim zejména služby, které 
jsou poskytovány po dlouhou dobu a 
jejichž cílem je pomáhat osobám 
s celkovou organizací jejich každodenního 
života.
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je ozřejmit skutečnost, že služby v oblasti sociální 
pomoci nebo péče, rehabilitace za účelem návratu do práce a dlouhodobá péče jsou z oblasti 
působnosti této směrnice vyloučeny.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

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

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná pacientům s cílem 
posoudit, udržovat nebo zlepšit jejich 
zdravotní stav. Pro účely článků 6 až 11 se 
„zdravotní péčí“ rozumí léčba, která je 
zahrnuta mezi dávky zdravotní péče 
poskytované na základě právních 
předpisů členského státu, v němž je 
pacient pojištěn;

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. b

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Stejně jako v případě bodu odůvodnění 10 by pojem přeshraniční péče zahrnoval mobilitu 
pacientů v užším smyslu i mobilitu zdravotnických služeb, které lze poskytovat na dálku; 
v tomto článku není vhodné uvádět odkaz na poskytovatele zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 12
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Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. g

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Kapitola II – název 

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ORGÁNY ČLENSKÉHO STÁTU
ODPOVĚDNÉ ZA DODRŽOVÁNÍ 
SPOLEČNÝCH ZÁSAD V OBLASTI 
ZDRAVOTNÍ PÉČE

ČLENSKÉ STÁTY ODPOVĚDNÉ ZA 
DODRŽOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁSAD 
V OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE

Odůvodnění

Používání pojmu „orgány“ by si vyžádalo jeho definování. 

Pozměňovací návrh 14
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Návrh směrnice
Čl. 5 – nadpis

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Oblasti odpovědnosti orgánů členského 
státu, v němž je léčba poskytována

Oblasti odpovědnosti členského státu, 
v němž je léčba poskytována

Odůvodnění

Cílem je zajištění souladu se změnou názvu kapitoly II.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, v nichž je léčba 
poskytována, jsou odpovědné za 
organizaci zdravotnictví a poskytování 
zdravotní péče. S ohledem na tuto 
skutečnost, na zásady všeobecnosti, 
přístupu ke kvalitní péči, spravedlnosti a 
solidarity stanoví tyto státy jasné normy 
kvality a bezpečnosti pro zdravotní péči 
poskytovanou na jejich území a zajistí:

1. Pokud je zdravotní péče poskytována 
v jiném členském státě, než je stát, v němž 
je pacient pojištěn, uskuteční se v souladu 
s právními předpisy členského státu, 
v němž je poskytována. Zdravotní péče je 
poskytována v souladu s normami kvality 
a bezpečnosti a podle pokynů stanovených 
v členském státě, ve kterém se léčba 
uskutečňuje. Daný členský stát je povinen 
zajistit:

Odůvodnění

Toto přepracované znění zdůrazňuje zásadu, že organizace a poskytování zdravotní péče 
spadají do vnitrostátní pravomoci členských států. Zásady všeobecnosti, kvality, spravedlnosti 
a solidarity by měly být zahrnuty do článku 1 týkajícího se cílů směrnice.

Pozměňovací návrh 16

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

a) aby fungovaly mechanismy pro zajištění 
toho, aby bylo poskytovatelům zdravotní 
péče umožněno splnit tyto normy 

a) aby fungovaly mechanismy pro zajištění 
toho, aby bylo poskytovatelům zdravotní 
péče a záchranným lékařským službám
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s přihlédnutím k poznatkům mezinárodní 
lékařské vědy a k zásadám obecně 
uznávané dobré lékařské praxe;

umožněno splnit tyto normy s přihlédnutím 
k novým poznatkům mezinárodní lékařské 
vědy a k zásadám obecně uznávané dobré 
lékařské praxe;

Odůvodnění

Je důležité, aby se normy kvality vztahovaly rovněž na záchrannou lékařskou službu.

Pozměňovací návrh 17

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

b) aby se pravidelně sledovalo, zda 
poskytovatelé zdravotní péče používají tyto 
normy v praxi, a aby byla přijata opravná 
opatření, pokud příslušné normy nesplňují, 
s přihlédnutím k pokroku v lékařské vědě 
a zdravotnických technologiích;

b) aby se pravidelně sledovalo, zda 
poskytovatelé zdravotní péče a záchranné 
lékařské služby používají tyto normy 
v praxi, a aby byla přijata opravná opatření, 
pokud příslušné normy nesplňují, 
s přihlédnutím k pokroku v lékařské vědě 
a zdravotnických technologiích;

Odůvodnění

Je důležité, aby se normy kvality vztahovaly rovněž na záchrannou lékařskou službu.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Odůvodnění

Tento odstavec by měl být vypuštěn vzhledem k tomu, že způsob, jakým jsou vytvořeny pokyny 
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Komise, přímo zasahuje do výlučných vnitrostátních pravomocí v oblasti organizace a 
poskytování zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. S výhradou ustanovení této směrnice, 
zejména článků 7, 8 a 9, členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, zajistí, aby 
pojištěným osobám, které cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče nebo které vyhledávají zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě, 
nebylo bráněno ve využívání zdravotní 
péče poskytované v jiném členském státě, 
pokud příslušná léčba patří mezi dávky 
stanovené právními předpisy členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, a na které 
má pojištěná osoba nárok. Členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, poskytne 
pojištěné osobě náhradu nákladů, které by 
byly zaplaceny jeho zákonným systémem 
sociálního zabezpečení v případě, že by 
byla stejná nebo podobná zdravotní péče 
poskytnuta na jeho území. 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.

1. S výhradou ustanovení této směrnice, 
zejména článků 7, 8 a 9, členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, zajistí, aby 
pojištěným osobám, které cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče nebo které vyhledávají zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě, 
nebylo bráněno ve využívání zdravotní 
péče poskytované v jiném členském státě, 
pokud příslušná léčba patří mezi dávky 
stanovené právními předpisy členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, a na které 
má pojištěná osoba nárok. Členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, poskytne 
pojištěné osobě náhradu nákladů, které by 
byly zaplaceny jeho zákonným systémem 
sociálního zabezpečení v případě, že by 
byla stejná nebo podobná zdravotní péče 
poskytnuta na jeho území. Pacienti mají 
právo na náhradu za léčebné metody, a to 
i v případě, že v souvislosti s těmito 
metodami není vyplácena náhrada v jejich 
členském státě, za předpokladu, že tomu 
tak je v hostitelském členském státě a že se 
jedná o mezinárodně uznávanou 
vědeckou metodu v oblasti lékařství;

Odůvodnění

Členské státy musí mít právo na vlastní koncepci systému sociálního zabezpečení. Použitá 
léčebná metoda je však často otázkou praxe v rámci lékařské profese založené na vlastní 
odborné přípravě a specializaci. To by nemělo být hlavním vodítkem při určování náhrady, 
jež by měla záviset na výsledcích dosažených ve prospěch pacienta. Nemá to vliv na výši 
náhrady, ale jednoduše to umožňuje pacientům svobodněji se rozhodnout, což je zvláště 
důležité pro pacienty s novými nebo vzácnějšími chorobami.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1a. Státní příslušník členského státu může 
být pojištěn v rámci systému zdravotního 
pojištění jiného členského státu, než je 
členský stát, v němž má bydliště, platí-li do 
tohoto systému příspěvky.

Odůvodnění

Podpora zájmů občanů, kteří pobývají v jiném členském státě, než je stát, v němž mají 
bydliště, znamená, že jim bude umožněn přístup ke zdravotnímu systému jiného členského 
státu, než je stát, v němž mají bydliště.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Náklady na zdravotní péči poskytnutou 
v jiném členském státě hradí členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, na základě 
ustanovení této směrnice do takové výše, 
v níž by byly tyto náklady hrazeny 
v případě, že by byla stejná nebo podobná 
zdravotní péče poskytnuta v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn, která však 
nesmí překročit skutečné náklady na 
využitou zdravotní péči.

2. Náklady na zdravotní péči poskytnutou 
v jiném členském státě hradí členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, na základě 
ustanovení této směrnice do takové výše, 
v níž by byly tyto náklady hrazeny v 
případě stejného zdravotního stavu
v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn, která však nesmí překročit 
skutečné náklady na využitou zdravotní 
péči.

Odůvodnění

Členské státy musí mít právo na vlastní koncepci systému sociálního zabezpečení. Použitá 
léčebná metoda je však často otázkou praxe v rámci lékařské profese založené na vlastní 
odborné přípravě a specializaci. To by nemělo být hlavním vodítkem při určování náhrady, 
jež by měla záviset na výsledcích dosažených ve prospěch pacienta. Nemá to vliv na výši 
náhrady, ale jednoduše to umožňuje pacientům svobodněji se rozhodnout, což je zvláště 
důležité pro pacienty s novými nebo vzácnějšími chorobami.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

5. Pacienti, kteří cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče, nebo pacienti, kteří vyhledávají 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, mají zaručen přístup ke své 
lékařské dokumentaci v souladu 
s vnitrostátními prováděcími opatřeními 
k ustanovením Společenství o ochraně 
osobních údajů, zejména směrnicím 
95/46/ES a 2002/58/ES.

5. Pacienti, kteří cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče, nebo pacienti, kteří vyhledávají 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, mají zaručen přístup ke své 
lékařské dokumentaci v souladu 
s vnitrostátními prováděcími opatřeními 
k ustanovením Společenství o ochraně 
osobních údajů, zejména směrnicím 
95/46/ES a 2002/58/ES. Údaje by měly být 
poskytovány jen s výslovným písemným 
souhlasem pacienta nebo jeho 
příbuzných. 

Odůvodnění

Je zapotřebí zajistit, aby údaje mohly být poskytovány pouze s výslovným písemným 
souhlasem pacienta nebo jeho příbuzných.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

5a. Je třeba přijmout nezbytná opatření 
s cílem umožnit využití kvalitních 
záchranných lékařských služeb občanům 
EU, kteří se stanou oběťmi nehod nebo 
potřebují jinou záchrannou lékařskou 
službu v jiném členském státě.

Odůvodnění

Spolupráce by neměla být omezena na nehody, ale měla by se vztahovat i na jinou 
záchrannou lékařskou službu.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely náhrady nákladů na zdravotní 
péči poskytnutou v jiném členském státě na 
základě této směrnice se nemocniční péčí 
rozumí:

1. Pro účely náhrady nákladů na zdravotní 
péči poskytnutou v jiném členském státě na 
základě této směrnice se v souladu s 
definicí uvedenou v právních předpisech 
členského státu, v němž je pacient 
pojištěn, nemocniční péčí a péčí 
specializovanou rozumí zdravotní péče, 
která vyžaduje specializovanou a 
nákladnou infrastrukturu nebo vybavení, 
nebo zdravotní péče zahrnující léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci.

a) zdravotní péče, která vyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu 
jedné noci;
b) zdravotní péče, které nevyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu 
jedné noci, uvedená na zvláštním 
seznamu. Tento seznam se omezí na:
– zdravotní péči, která vyžaduje vysoce
specializovanou a nákladnou lékařskou
infrastrukturu nebo zdravotnické vybavení, 
nebo

– zdravotní péči zahrnující léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento seznam vytvoří Komise a může jej 
pravidelně aktualizovat. Uvedená opatření, 
jež mají za účel změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice jejím doplněním, se 

2. Tento seznam vytvoří a může jej 
pravidelně aktualizovat každý členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, nebo příslušné 
orgány tohoto členského státu v závislosti 
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přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.

na konkrétním způsobu organizace, jejž 
uplatňuje.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. b

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

b) účelem tohoto systému je vyřešit odliv
pacientů v důsledku provádění tohoto 
článku a zabránit tomu, aby vážně 
nenarušoval nebo nemohl vážně narušit:

b) účelem tohoto systému je vyřešit 
významný pohyb pacientů v důsledku 
provádění tohoto článku a zabránit tomu, 
aby nenarušoval nebo nemohl narušit:

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

i) finanční rovnováhu systému sociálního 
zabezpečení 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 nebo 
způsobilosti lékařských odborníků 
na území daného členského státu. 

ii) plánování a racionalizaci v odvětví 
zdravotní péče prováděné za účelem 
zamezení nadbytečné kapacitě, 
nerovnováze v poskytování zdravotní 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. 

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ba) příslušné orgány v členském státě, 
v němž je pacient pojištěn, stanoví kritéria 
k určení toho, kdy dochází nebo by mohlo 
dojít k narušení finanční rovnováhy 
systému sociálního zabezpečení 
v členských státech nebo plánování a 
racionalizace prováděné v jeho odvětví 
zdravotnických služeb.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4. Systém předchozího povolení je omezen 
na to, co je nezbytné a přiměřené k tomu, 
aby se zamezilo tomuto dopadu, a nesmí 
představovat prostředek svévolné 
diskriminace.

4. Systém předchozího povolení je omezen 
na to, co je nezbytné a přiměřené, a nesmí 
představovat prostředek svévolné 
diskriminace.

Odůvodnění

K zajištění souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 8 odst. 3.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

5. Členský stát zveřejní veškeré relevantní 
informace o systémech předchozího 
povolení zavedených na základě 
ustanovení odstavce 3.

5. Členský stát, v němž je pacient pojištěn,
zveřejní seznam nemocnic a 
specializovaných zdravotnických služeb a
veškeré relevantní informace o systémech 
předchozího povolení zavedených na 
základě ustanovení odstavce 3.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

5a. Systém předchozího povolení se 
nepoužije v případech akutního 
onemocnění a naléhavé pomoci, kdy je 
nutné podniknout okamžité kroky. Dále se 
povinnost předchozího povolení 
nevztahuje na přeložení pacienta 
z nemocnice v jednom členském státě do 
nemocnice v jiném členském státě.



PE415.295v02-00 20/29 AD\769685CS.doc

CS

Odůvodnění

Předchozí povolení není v některých akutních případech proveditelné. Naléhavé případy musí 
být řešeny zvlášť, neboť v nich nelze předchozí povolení získat. Také v případě 
hospitalizovaného pacienta zpravidla nelze čekat na převzetí nákladů.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 b (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

5b. V případě, že pojištěná osoba požádá 
o povolení využít zdravotní péči v jiném 
členském státě, přesvědčí se členský stát, 
v němž je osoba pojištěna, zda byly 
splněny podmínky uvedené v nařízení 
(ES) č. 883/2004, a pokud ano, udělí 
předchozí povolení podle tohoto nařízení.

Odůvodnění

Návrh směrnice je v rozporu s platnými předpisy týkajícími se koordinace systémů sociálního 
zabezpečení. Pokud by se směrnice překrývala s platnými předpisy, vytvořily by se tak dva 
paralelní systémy pro přeshraniční zdravotní péči. Dvojí systém se vlastně již vytváří , neboť 
návrh nejenže nevymezuje oblasti, na které se nevztahuje nařízení, ale zaměřuje se v podstatě 
na ty oblasti, které nařízení již upravuje.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 c (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

5c. Členský stát může v každém případě 
odepřít udělení předchozího povolení, 
pokud lze tutéž léčbu poskytnout na jeho 
území ve lhůtě, která je z lékařského 
hlediska ospravedlnitelná, s přihlédnutím 
k aktuálnímu zdravotnímu stavu 
dotčeného pacienta a pravděpodobnému 
vývoji jeho onemocnění.
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Odůvodnění

Navrhuje se, aby vnitrostátní zdravotní orgány byly odpovědné (prostřednictvím předchozího 
povolení) za zajištění toho, aby občanům byla poskytována zdravotní péče zdravotnickými 
pracovníky a ve zdravotnických zařízeních v souladu s odpovídajícími normami kvality a 
bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zajistí, aby správní postupy, které se 
vztahují na využívání zdravotní péče 
v jiném členském státě a souvisejí 
s předchozím povolením uvedeným v čl. 8 
odst. 3, s náhradou nákladů na zdravotní 
péči, které byly vynaloženy v jiném 
členském státě, a s dalšími podmínkami a 
náležitostmi uvedenými v čl. 6 odst. 3,
byly založeny na objektivních 
nediskriminačních kritériích, která byla 
zveřejněna předem a která jsou nezbytná 
a přiměřená vzhledem k cíli, kterého má 
být dosaženo. V každém případě bude 
pojištěné osobě vždy uděleno povolení 
podle nařízení o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení uvedených v čl. 3 
odst. 1 písm. f), pokud jsou splněny 
podmínky uvedené v čl. 22 odst. 1 písm. c) 
a v čl. 22 odst. 2 nařízení č. 1408/71.

1. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zajistí, aby správní postupy, které se 
vztahují na využívání zdravotní péče 
v jiném členském státě a souvisejí 
s předchozím povolením uvedeným 
v článku 8 a s převzetím nákladů na 
zdravotní péči, které byly vynaloženy 
v jiném členském státě, byly založeny na 
objektivních nediskriminačních kritériích, 
která byla zveřejněna předem a která jsou 
nezbytná a přiměřená vzhledem k cíli, 
kterého má být dosaženo. 

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty, pokud jde o směrnici i nařízení.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Veškeré takové procesní systémy jsou 2. Veškeré takové procesní systémy jsou 
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snadno přístupné a schopné zajistit, aby 
žádosti byly projednány objektivně 
a nestranně ve lhůtách, které byly 
stanoveny členskými státy a zveřejněny 
předem. 

snadno přístupné a schopné zajistit, aby 
žádosti byly projednány objektivně 
a nestranně v maximálních lhůtách, které 
byly stanoveny členskými státy 
a zveřejněny předem. Při projednávání 
těchto žádostí se zohlední naléhavost 
případu a konkrétní okolnosti.

Odůvodnění

Je nezbytné zachovat stávající stav, kdy těmi, kdo rozhodují o nezbytnosti poskytovat 
zdravotní péči pacientům v jiném členském státě, jsou zdravotničtí pracovníci ve veřejném 
sektoru (zejména pracovníci v oblasti primární péče, kteří fungují jako vstupní brána pro 
tento systém), aby nedocházelo k situacím, kdy je zdravotní péče poskytována, aniž by byla 
nezbytná.

Předchozí povolení by mohli občané vnímat jako omezení jejich práva na přeshraniční 
mobilitu, přestože ve skutečnosti představuje záruku pro ty, kteří cestují s cílem podstoupit 
léčbu.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy při stanovení lhůt, v nichž 
musí být žádost o využití zdravotní péče 
v jiném členském státě projednána, 
zohlední:

vypouští se

a) konkrétní zdravotní stav; 
b) stupeň bolestí, kterými pacient trpí;
c) povahu zdravotního postižení pacienta;
d) pacientovu způsobilost vykonávat 
profesní činnost.

Odůvodnění

K zajištění souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 9 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 36

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

da) usnadňuje přístup pacientů 
k evropským referenčním sítím uvedeným 
v článku 15.

Odůvodnění

Účast v evropských referenčních sítích se řídí podmínkami stanovenými v článku 15 této 
směrnice. Tyto podmínky by mohly představovat překážku účasti některých členských států, 
což by bylo nevýhodné pro pacienty z těchto členských států trpící nemocemi, jejichž léčbu 
provádí referenční zařízení.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zjednoduší spolupráci v 
oblasti přeshraničního poskytování 
zdravotnických služeb na regionální a 
místní úrovni, poskytování prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií, 
dočasného poskytování přeshraniční 
zdravotní péče nebo poskytování 
přeshraniční zdravotní péče ad hoc i jiné 
formy přeshraniční spolupráce.

2. Členské státy zjednoduší spolupráci v 
oblasti přeshraničního poskytování 
zdravotnických služeb na regionální a 
místní úrovni, poskytování prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií, 
dočasného poskytování přeshraniční 
zdravotní péče nebo poskytování 
přeshraniční zdravotní péče ad hoc i jiné 
formy přeshraniční spolupráce. To platí 
především pro případy naléhavé lékařské 
péče, zejména v zájmu bezproblémového 
fungování ambulantních a záchranných 
služeb.

Odůvodnění

Zejména při nehodách nebo při jiných naléhavých lékařských případech by měla přeshraniční 
spolupráce, zvláště v oblasti záchranné služby, fungovat bezproblémově, aby nedocházelo 
k časovým prodlevám z důvodu byrokratických překážek.
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Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

fa) zavést nástroje umožňující v případě 
vážných nehod, zejména v příhraničních 
oblastech, co nejlépe využívat zdroje 
v oblasti zdravotnictví.

Odůvodnění

Evropské referenční sítě musí být schopny reagovat v případě vážných nehod, u nichž je třeba 
poskytovat záchrannou lékařskou péči.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a – podbod ix a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ix a) udržují přiměřené a účinné vztahy 
s dodavateli technologie;

Odůvodnění

Referenční zařízení mají urychlovat šíření inovačních lékařských technologií, ale znění 
návrhu neuvádí žádné údaje o vztazích s poskytovateli technologie, kteří jsou důležitým 
zdrojem inovací.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Článek 16

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 2 zvláštní opatření 
nezbytná pro dosažení interoperability 
systémů informačních a komunikačních 
technologií v oblasti zdravotní péče, 
pokud se členské státy rozhodnou tyto 
systémy zavést. Uvedená opatření budou 

vypouští se
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odrážet vývoj v oblasti zdravotnických 
technologií a lékařské vědy při současném 
dodržení základního práva na ochranu 
osobních údajů v souladu s platnými 
právními předpisy. Stanoví 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.

Odůvodnění

Politické řízení zdravotní péče není otázkou vměšování se např. do toho, jak mají být 
prováděny operace. Mělo by být otázkou stanovení pokynů, provádění hodnocení efektivity, 
poskytování poradenství ve finančních otázkách a dohledu nad tím, aby kvalita byla 
vyhovující a dosahovala úrovně odpovídající politickým cílům v oblasti zdravotní péče.
Členské státy organizují svou zdravotní péči bezpečným a spolehlivým způsobem. Zdravotní 
péče, včetně hodnocení nových produktů a metod, by měla být i nadále řízena na vnitrostátní 
úrovni, protože jinak hrozí nárůst byrokracie.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 17 – nadpis

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce při řízení v oblasti nových
zdravotnických technologií

Spolupráce při řízení v oblasti 
zdravotnických technologií

Odůvodnění

Hodnocení je třeba uplatňovat u všech zdravotnických technologií, včetně technologií, které 
se již používají. Lze tím tak docílit účinného rozdělování zdrojů ze zdravotnických systémů 
členských států. V určitých případech by tak mohlo být financování již používaných 
technologií převedeno ve prospěch nových technologií.
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Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise po dohodě s Evropským 
parlamentem vypracuje operační rámec 
pro síť uvedenou v odstavci 1 založený na 
zásadách řádné správy, včetně 
transparentnosti, objektivity 
a nestrannosti postupů, a na zapojení 
činitelů ze všech dotčených společenských 
skupin, včetně lékařů, pacientů a zástupců 
odvětví.

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že institucionální spolupráce mezi vnitrostátními orgány nebo subjekty 
pověřenými hodnocením zdravotnických technologií bude vést k vyváženému rozhodovacímu 
procesu, který bude informovaný a transparentní, musí síť umožňovat účast dotčených 
subjektů.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Cílem sítě pro hodnocení 
zdravotnických technologií je:

2. Cílem sítě pro hodnocení 
zdravotnických technologií je:

a) podpořit spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány nebo subjekty;

a) nalézt dlouhodobá řešení pro 
dosahování rovnováhy mezi cíli veřejného 
zdraví a přístupem k léčivům, 
odměňováním inovací a řízením rozpočtů 
na zdravotní péči;
aa) rozvíjet transparentní postupy a 
metodiky k naplnění těchto tří cílů;
ab) zajistit, aby se všechny dotčené strany, 
zejména pacienti, lékařská veřejnost a 
odvětví, podílely na rozhodování o 
možnostech, které mohou mít vliv na 
veřejné zdraví, inovace a 
konkurenceschopnost v Evropě ve 
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střednědobém a dlouhodobém horizontu;
b) podpořit poskytování objektivních, 
spolehlivých, včasných, transparentních 
a přenositelných informací o střednědobé a 
dlouhodobé účinnosti zdravotnických 
technologií a umožnit účinnou výměnu 
těchto informací mezi vnitrostátními 
orgány nebo subjekty. 

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

ba) posoudit povahu a typ informací, které 
by se mohly vyměňovat.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3. 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.

3. Členské státy s přihlédnutím 
k hodnocení relativní účinnosti 
zdravotnických technologií určí orgány 
nebo subjekty, které se zapojí do sítě 
uvedené v odstavci 1, a sdělí Komisi názvy 
a kontaktní údaje uvedených orgánů nebo 
subjektů.

Odůvodnění

Komise musí zajistit, aby síť uplatňovala zásady řádné správy. Všechny subjekty účastnící se 
hodnocení zdravotnických technologií tak budou připraveny podporovat přijatá rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 19 odst. 2 přijme opatření nezbytná 
pro zřízení a řízení této sítě a pro určení 
povahy a typu informací, které se mají 
vyměňovat.

4. Komise v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 19 odst. 2 přijme opatření nezbytná 
pro zřízení, řízení a transparentní 
fungování této sítě.
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Odůvodnění

Síť musí fungovat transparentně, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí přijatá na základě výměny 
informací jsou důvěryhodná. Síť musí určit typ informací, které se mají vyměňovat. Všichni 
účastníci sítě musí být zapojeni do této debaty, jež musí být jednou z klíčových činností sítě.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4a. Síť uvedená v odstavci 1 konzultuje se 
zástupci odvětví, skupin pacientů 
a lékařské veřejnosti a zajišťuje jejich 
aktivní účast.

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že institucionální spolupráce mezi vnitrostátními orgány nebo subjekty 
pověřenými hodnocením zdravotnických technologií bude vést k vyváženému rozhodovacímu 
procesu, který bude informovaný a transparentní, musí síť umožňovat účast dotčených 
subjektů.
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