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Pozměňovací návrh 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Namísto aby záležitost objasňovala, je tato směrnice spíše příčinou nejistoty, protože vytváří 
doplňkový systém fungující souběžně se systémem práv pacientů již vytvořeným podle nařízení 
1408/71 a 833/2004. Nenahlíží na kvalitu zdravotní péče z pohledu pacientů, ale místo toho se 
zaměřuje na zdravotní služby z hlediska svobody služeb. Dále zdůrazňuje úkoly členských 
států v oblasti zdravotní péče stanovené v článku 152 Smlouvy.

Pozměňovací návrh 43
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Justification

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
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patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Pozměňovací návrh 44
Urszula Krupa

Návrh směrnice
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. pl

Odůvodnění

Zamítnutí směrnice vzhledem k jejímu nedostatečnému vypracování a vytváření 
administrativních výdajů na úrovni EU. Přijetí směrnice na úrovni EU vyžaduje svolání 
nového výboru postupem projednávání ve výborech (Výbor pro bezpečnou, vysoce kvalitní 
a účinnou přeshraniční zdravotní péči) – vznik nových stavů.

Pozměňovací návrh 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Justification

Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino en los 3 ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice 
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estructurarla: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación 
europea en el ámbito de la salud y marco específico para la asistencia sanitaria 
transfronteriza. 
Mientras que este último aspecto afecta sólo a una minoría de pacientes, 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.

Pozměňovací návrh 46
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O NÁVRHU SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o uplatňování 
práv pacientů v přeshraniční zdravotní 
péči.

O NÁVRHU SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o  přeshraniční 
mobilitě a právech pacientů.

Or. nl

Justification

Healthcare was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need 
for reintroducing the same issues ( reimbursement of healthcare provided in another Member 
State, definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the 
internal market via the current separate Návrh směrniceon cross-border healt care. The 
application of the respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of the 
Member States. There is also no need for further action on this.

Pozměňovací návrh 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení S ohledem na Smlouvu o založení 
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Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy,

Evropského společenství, a zejména na 
článek 152 této smlouvy,

Or. es

Odůvodnění

Článek 95 Smlouvy se nepoužije na přijetí této směrnice, neboť se netýká vytvoření ani 
fungování vnitřního trhu. Má se za to, že pro tento účel je vhodnější použít článek 152, který 
výslovně stanoví, že při činnosti Společenství v oblasti veřejného zdraví je plně uznávána 
odpovědnost členských států za organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
články 16 a 152 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
články 42, 152 a 308 této smlouvy,

Or. en
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Justification

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Pozměňovací návrh 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
články 95, 137 a 152 této smlouvy,

Or. fr

Justification

La base juridique de cette directive ne peut pas seulement être l’article 95, elle doit aussi 
porter sur les articles 152 et 137, car elle doit garantir un niveau élevé de santé des citoyens 
et cette directive ayant pour objet le remboursement des soins de santé des patients allant se 
faire soigner dans un autre Etat membre que leur Etat d’affiliation, elle concerne les systèmes 
de protection sociale. Ce dernier point relève de la compétence des Etats membres, l'action 
de la Communauté complétant les politiques nationales et portant sur l'amélioration de la 
santé publique et la prévention des maladies. L'action complémentaire de la Communauté 
vise aussi à encourager la coopération et la coordination en matière de santé entre les Etats 
membres.



PE418.293v01-00 8/65 AM\763599CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 a článek 152 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Podle článku 152 může Společenství přijmout opatření zaměřená na zajištění vysoké úrovně 
lidského zdraví (spíše než opatření zaměřená na pouhé přispění k této úrovni). Je důležité 
zdůraznit, že směrnice týkající se zdravotní péče nemůže vycházet pouze z pravidel 
upravujících vnitřní trh, ale měla by povinně zaručovat vysokou úroveň ochrany lidského 
zdraví. 

Pozměňovací návrh 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
články 95 a 152 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Cílem této směrnice je nejen umožnit volný pohyb osob, ale především zajistit v rámci 
Evropské unie vysokou úroveň veřejného zdraví.
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Pozměňovací návrh 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Návrh Komise by měl v souladu 
s článkem 137, a zejména s jeho odstavci 
1, 2 a 4, dodržovat pravomoc členských 
států, neboť práva občanů na sociální 
zabezpečení vyplývají z jejich postavení 
pracovníků.

Or. fr

Návrh směrnice54
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Bez ohledu na tuto směrnici nesou 
členské státy i nadále odpovědnost za 
poskytování bezpečné, vysoce kvalitní, 
účinné a kvantitativně dostačující 
zdravotní péče svým občanům na jejich 
území. Členské státy nemohou v žádném 
případě zdravotní péči omezovat, protože 
tato je poskytována i v jiných členských 
státech. Směrnice rovněž nesmí vést k 
tomu, aby byli pacienti jakýmkoliv 
způsobem pobízeni vyhledávat zdravotní 
péči v jiném členském státě.

Or. nl

Odůvodnění

Zdravotní péče je a zůstává odpovědností každého členského státu a nemůže či nesmí být 
přenesena na jiný členský stát. Tato směrnice nesmí vést k tomu, že členské státy tuto 
zodpovědnost přenesou na Evropskou unii nebo že pojišťovací společnosti zakoupí péči v 
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zahraničí kvůli ekonomickým zájmům.

Pozměňovací návrh 55
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Pokud jsou splněny podmínky pro 
použití článku 95 Smlouvy jako právního 
základu, zákonodárné orgány 
Společenství se opírají o tento právní 
základ, i v těch případech, kdy je 
určujícím faktorem při rozhodování 
ochrana veřejného zdraví; v tomto ohledu 
ustanovení čl. 95 odst. 3 Smlouvy výslovně 
požaduje, aby při dosahování 
harmonizace byla zaručena vysoká 
úroveň ochrany lidského zdraví a přitom 
bylo přihlédnuto zejména k novému vývoji 
založenému na vědeckých poznatcích.

vypouští se

Or. sv

Odůvodnění

Zdravotní péče není pouhou službou nebo zbožím, a právním základem této směrnice by tedy 
neměl být článek 95 Smlouvy, ale článek 152.

Pozměňovací návrh 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Pokud jsou splněny podmínky pro 
použití článku 95 Smlouvy jako právního 
základu, zákonodárné orgány 

vypouští se
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Společenství se opírají o tento právní 
základ, i v těch případech, kdy je 
určujícím faktorem při rozhodování 
ochrana veřejného zdraví; v tomto ohledu 
ustanovení čl. 95 odst. 3 Smlouvy výslovně 
požaduje, aby při dosahování 
harmonizace byla zaručena vysoká 
úroveň ochrany lidského zdraví a přitom 
bylo přihlédnuto zejména k novému vývoji 
založenému na vědeckých poznatcích.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění je nadbytečný kvůli pozměňovacímu návrhu, který zavádí dvojí právní 
základ.

Pozměňovací návrh 57
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Pokud jsou splněny podmínky pro 
použití článku 95 Smlouvy jako právního 
základu, zákonodárné orgány Společenství 
se opírají o tento právní základ, i v těch 
případech, kdy je určujícím faktorem při 
rozhodování ochrana veřejného zdraví; 
v tomto ohledu ustanovení čl. 95 odst. 3 
Smlouvy výslovně požaduje, aby při 
dosahování harmonizace byla zaručena 
vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a 
přitom bylo přihlédnuto zejména k novému 
vývoji založenému na vědeckých 
poznatcích.

(2) Pokud nejsou splněny podmínky pro 
použití článku 95 Smlouvy jako právního 
základu, zákonodárné orgány Společenství 
se opírají o stejný právní základ jako 
nařízení 883/2004/ES o koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení a měly by 
rovněž přihlížet k článku 152 Smlouvy. 
Měla by být zaručena vysoká úroveň 
ochrany lidského zdraví a přitom by mělo 
být přihlédnuto zejména k novému vývoji 
založenému na vědeckých poznatcích.

Or. en

Justification

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
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care matters by a separate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Pozměňovací návrh 58
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jsou splněny podmínky pro použití 
článku 95 Smlouvy jako právního základu, 
zákonodárné orgány Společenství se opírají 
o tento právní základ, i v těch případech, 
kdy je určujícím faktorem při rozhodování 
ochrana veřejného zdraví; v tomto ohledu 
ustanovení čl. 95 odst. 3 Smlouvy výslovně 
požaduje, aby při dosahování harmonizace 
byla zaručena vysoká úroveň ochrany 
lidského zdraví a přitom bylo přihlédnuto 
zejména k novému vývoji založenému na 
vědeckých poznatcích.

Pokud jsou splněny podmínky pro použití 
článku 95 Smlouvy jako právního základu, 
zákonodárné orgány Společenství se opírají 
o tento právní základ, i v těch případech, 
kdy je určujícím faktorem při rozhodování 
ochrana veřejného zdraví; v tomto ohledu 
ustanovení čl. 95 odst. 3 Smlouvy výslovně 
požaduje, aby při dosahování harmonizace 
byla zaručena vysoká úroveň ochrany 
lidského zdraví.

Or. fr

Odůvodnění

Poslední věta zde nemá opodstatnění, neboť tato směrnice se týká podmínek pro přístup ke 
zdravotní péči, kterou využívají pacienti v jiném členském státě než v tom, v němž jsou 
pojištěni, stejně jako podmínek pro hrazení této péče nebo pro náhradu nákladů na tuto péči.
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Pozměňovací návrh 59
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice ctí základní práva a 
respektuje obecné zásady práva uznané 
zejména Listinou základních práv 
Evropské unie. Právo na přístup ke 
zdravotní péči a právo na obdržení lékařské 
péče za podmínek stanovených 
vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi jsou práva uznaná článkem 35 
Listiny základních práv Evropské Unie . 
Tato směrnice musí být prováděna a 
uplatňována zejména s náležitým ohledem 
na právo na soukromý a rodinný život, 
ochranu osobních údajů, rovnost před 
zákonem, zákaz diskriminace, právo na 
účinnou právní ochranu a spravedlivý 
proces v souladu s obecnými zásadami 
práva stanovenými v článcích 7, 8, 20, 21, 
47 listiny.

Tato směrnice ctí základní práva a 
respektuje obecné zásady práva uznané 
zejména Listinou základních práv 
Evropské unie. Právo na přístup ke 
zdravotní péči a právo na obdržení lékařské 
péče za podmínek stanovených 
vnitrostátními právními předpisy a 
zvyklostmi jsou práva uznaná čl. 34 odst. 1 
a 2 a článkem 35 Listiny základních práv 
Evropské Unie . Tato směrnice musí být 
prováděna a uplatňována zejména 
s náležitým ohledem na právo na soukromý 
a rodinný život, ochranu osobních údajů, 
rovnost před zákonem, zákaz diskriminace, 
právo na účinnou právní ochranu a 
spravedlivý proces v souladu s obecnými 
zásadami práva stanovenými v článcích 7, 
8, 20, 21, 47 listiny.

Or. fr

Odůvodnění

V článku 35 Listiny základních práv Evropské unie je uvedeno, že při vymezování a provádění 
všech politik a činností Unie je na místě sledovat cíl, jímž je zajištění vysokého stupně 
ochrany lidského zdraví a práva na obdržení lékařské péče za podmínek stanovených 
vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Článek 34 uznává a respektuje nárok na 
přístup k dávkám sociálního zabezpečení a k sociálním službám zajišťujícím ochranu 
v různých případech, mimo jiné v případě nemoci, podle pravidel stanovených právem Unie 
a vnitrostátními právními předpisy. 
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Pozměňovací návrh 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Tato směrnice ctí základní práva a 
respektuje obecné zásady práva uznané 
zejména Listinou základních práv 
Evropské unie. Právo na přístup ke 
zdravotní péči a právo na obdržení lékařské 
péče za podmínek stanovených 
vnitrostátními právními předpisy 
a zvyklostmi jsou práva uznaná článkem 
35 Listiny základních práv Evropské Unie. 
Tato směrnice musí být prováděna a 
uplatňována zejména s náležitým ohledem 
na právo na soukromý a rodinný život, 
ochranu osobních údajů, rovnost před 
zákonem, zákaz diskriminace, právo na 
účinnou právní ochranu a spravedlivý 
proces v souladu s obecnými zásadami 
práva stanovenými v článcích 7, 8, 20, 21, 
47 listiny.

(3) Tato směrnice ctí základní práva a 
respektuje obecné zásady práva uznané 
zejména Listinou základních práv 
Evropské unie. Právo na přístup ke 
zdravotní péči a právo na obdržení lékařské 
péče za podmínek stanovených 
vnitrostátními právními předpisy 
a zvyklostmi jsou práva uznaná článkem 
35 Listiny základních práv Evropské Unie. 
Tato směrnice musí být prováděna a 
uplatňována zejména s náležitým ohledem 
na právo na soukromý a rodinný život, 
ochranu osobních údajů, rovnost před 
zákonem, zákaz diskriminace, základní 
rozhodnutí členských států týkající se 
etiky, právo na účinnou právní ochranu a 
spravedlivý proces v souladu s obecnými 
zásadami práva stanovenými v článcích 7, 
8, 20, 21, 47 listiny.

Or. en

Justification

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 
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Pozměňovací návrh 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Zdravotnické systémy Společenství 
jsou základním prvkem vysoké úrovně 
sociální ochrany v Evropě a přínosem pro 
sociální soudržnost a sociální spravedlnost, 
jakož i pro udržitelný rozvoj. Tvoří rovněž 
součást širšího rámce služeb obecného 
zájmu.

(4) Zdraví a zdravotnické systémy 
členských států představují obecný zájem.
Zdravotnické systémy členských států jsou 
základním prvkem vysoké úrovně sociální 
ochrany v Evropě a přínosem pro sociální 
soudržnost a sociální spravedlnost, jakož i 
pro udržitelný rozvoj . Pokud jde o jejich 
zvláštní povahu, začleňují se rovněž do
širšího rámce služeb obecného zájmu.

Or. fr

Odůvodnění

Jak zdůrazňuje Komise, tato úloha zdravotnických systémů je zásadní a musí být zdůrazněna, 
stejně jako musí být zdůrazněno to, že tyto systémy představují obecný zájem a že s ohledem 
na poslání, které vykonávají, mají zvláštní povahu.

Pozměňovací návrh 62
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jak opakovaně potvrdil Soudní dvůr, 
který uznal jejich zvláštní povahu, všechny 
typy lékařské péče spadají do oblasti 
působnosti Smlouvy.

(5) Jak opakovaně potvrdil Soudní dvůr, 
který uznal jejich zvláštní povahu, všechny 
typy přeshraničně poskytované lékařské 
péče spadají do oblasti působnosti 
Smlouvy.

Or. nl

Odůvodnění

Evropský soudní dvůr potvrdil působnost Smlouvy pouze pro přeshraniční lékařskou péči. 
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Takto stanovil Soud ve věci Watts C- 372/04, že není rozhodující, že britský systém zdravotní 
péče National Health System je plně veřejným orgánem, financovaným státem a nabízejícím 
poskytování bezplatné lékařské péče. Rozhodující je hlavní transakce mezi paní Wattsovou a 
francouzskou nemocnicí, přičemž paní Wattsová za péči platila, a proto byla příjemcem péče 
ve smyslu Smlouvy.

Pozměňovací návrh 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jak opakovaně potvrdil Soudní dvůr, 
který uznal jejich zvláštní povahu, všechny 
typy lékařské péče spadají do oblasti 
působnosti Smlouvy.

(5) Jak opakovaně potvrdil Soudní dvůr, 
který uznal jejich zvláštní povahu, všechny 
typy lékařské péče spadají do oblasti 
působnosti Smlouvy. Především všem 
evropským občanům, kteří jsou držiteli 
evropského průkazu zdravotního pojištění 
(European Health Insurance Card), musí 
být v naléhavém případě zaručena ve 
jménu zásad solidarity a vzájemnosti 
zdravotní péče bez ohledu na to, ve kterém 
členském státě se pacient nachází, a bez 
ohledu na finanční důsledky, které může 
zákrok způsobit nemocničnímu zařízení 
poskytujícímu služby, stejně jako státu 
nebo místnímu subjektu státní příslušnosti 
pacienta. Úhradu poskytnutých služeb 
provede na základě zásady vzájemnosti 
stát, v němž došlo k naléhavému 
zdravotnickému zásahu, jemuž poté 
poskytne plnou náhradu stát, jehož je 
pacient státním příslušníkem.

Or. it

Odůvodnění

I v této směrnici je třeba zohlednit pokrok dosažený díky evropskému průkazu zdravotního 
pojištění a opětovně potvrdit právo pacientů na léčbu v naléhavých situacích bez ohledu na 
to, kde se nacházejí, a bez překážek závisejících na množství finančních prostředků samotného 
pacienta a členského státu, jehož je pacient státním příslušníkem.
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Pozměňovací návrh 64
Adamos Adamou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jak opakovaně potvrdil Soudní dvůr, 
který uznal jejich zvláštní povahu, všechny 
typy lékařské péče spadají do oblasti 
působnosti Smlouvy.

(5) Jak opakovaně potvrdil Soudní dvůr, 
který uznal jejich zvláštní povahu, všechny 
typy lékařské péče spadají do oblasti 
působnosti Smlouvy. Podle článku 152 
Smlouvy má Společenství v oblasti 
veřejného zdraví pouze doplňující 
pravomoc, tato oblast patří do vnitrostátní 
pravomoci jednotlivých členských států, 
které mezi sebou mohou uzavírat dohody, 
včetně dohod týkajících se přeshraniční 
zdravotní péče o pacienty. 

Or. el

Odůvodnění

Podle článku 152 Smlouvy ES je rozhodování o tom, jak organizovat a financovat systém 
zdravotní péče, a také stanovení, co má být považováno za nemocniční ošetření, ve výhradní 
pravomoci jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí 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 
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vykládáno tak, aby narušovalo základní
rozhodnutí členských států týkající se 
etiky, zejména pokud se týká ochrany 
práva na život každého člověka.

Or. en

Justification

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 

Pozměňovací návrh 66
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Některými otázkami týkajícími se 
přeshraniční zdravotní péče, zejména 
náhrady nákladů na zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě než je 
stát, jehož je příjemce rezidentem, se již 
zabýval Soudní dvůr. Jelikož zdravotní 
péče byla 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 Společenství, aby bylo 
zaručeno všeobecnější a účinnější 
uplatňování zásad, které stanovil Soudní 
dvůr v jednotlivých případech.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Zdravotní péče byla vyloučena z působnosti směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním 
trhu z dobrých důvodů – není předmětem regulace vnitřního trhu. Není vůbec potřeba 
prostřednictvím stávajícího samostatného návrhu směrnice o přeshraniční zdravotní péči 
předkládat znovu stejné záležitosti (náhrady nákladů na zdravotní péči poskytnutou v jiném 
členském státě, definice nemocniční péče atd.), které již obsahuje návrh směrnice o službách 
na vnitřním trhu. Uplatnění příslušné judikatury Soudního dvora je výlučnou odpovědností 
členských států. K tomu rovněž není třeba dalších opatření.

Pozměňovací návrh 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Cílem této směrnice je stanovení 
obecného rámce pro poskytování 
bezpečné, vysoce kvalitní a účinné 
přeshraniční zdravotní péče ve 
Společenství a zajištění mobility pacientů 
a svobody poskytování zdravotní péče a 
vysoké úrovně ochrany zdraví, přičemž je 
plně uznávána odpovědnost členských 
států za určení dávek sociálního 
zabezpečení v souvislosti se zdravím a za 
organizaci zdravotnictví a poskytování 
zdravotní a lékařské péče a dávek 
sociálního zabezpečení zejména v případě 
nemoci.

(8) Cílem této směrnice je stanovení 
pravidel náhrad nákladů na zdravotní 
péči poskytnutou v jiném členském státě 
pacientům, kteří se rozhodli, že se do 
jiného členského státu přesunou, aby jim 
zde byla poskytnuta zdravotní péče, a 
umožnit spolupráci mezi členskými státy, 
pokud se týká posuzování zdravotnické 
technologie, referenčních center a 
elektronického zdravotnictví, přičemž 
budou plně dodržovány vnitrostátní 
pravomoci týkající se organizace a 
poskytování zdravotní péče v souladu se 
zásadami všeobecného přístupu, 
solidarity, finanční a územní dostupnosti 
a demokratické kontroly. Tato směrnice 
v souladu se Smlouvou o ES plně 
respektuje odpovědnost členských států za 
zdravotní péči, včetně určení dávek 
sociálního zabezpečení v souvislosti se 
zdravím a organizace zdravotnictví a 
poskytování zdravotní a lékařské péče a 
dávek sociálního zabezpečení zejména 
v případě nemoci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Cílem této směrnice je stanovení 
obecného rámce pro poskytování 
bezpečné, vysoce kvalitní a účinné 
přeshraniční zdravotní péče ve 
Společenství a zajištění mobility pacientů a
svobody poskytování zdravotní péče a 
vysoké úrovně ochrany zdraví, přičemž je 
plně uznávána odpovědnost členských 
států za určení dávek sociálního 
zabezpečení v souvislosti se zdravím a za 
organizaci zdravotnictví a poskytování 
zdravotní a lékařské péče a dávek 
sociálního zabezpečení zejména v případě 
nemoci.

Cílem této směrnice je doplnit nařízení 
1408/71 a následné nařízení 883/2004, 
pokud se týká poskytování bezpečné, 
vysoce kvalitní a účinné přeshraniční 
zdravotní péče ve Společenství, a zajištění 
uplatňování práv pacientů v rámci 
mobility pacientů (vypouští se) a vysoké 
úrovně ochrany zdraví, přičemž je plně 
uznávána odpovědnost členských států za 
určení dávek sociálního zabezpečení v 
souvislosti se zdravím a za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní a 
lékařské péče a dávek sociálního 
zabezpečení zejména v případě nemoci. 

Or. en

Justification

The directive should focus on ensuring clarity for European residents about their rights and 
entitlements in the context of cross-border health care in order to ensure legal certainty, 
especially as regards the application of patients' rights´. The regulation on the coordination 
of social security systems already provides a Community framework on patient mobility 
within the EU and the EEA. It should be complemented by this directive with a view to 
ensuring the application of patients' rights and improved information and transparency 
concerning the use of healthcare in another Member State.
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Pozměňovací návrh 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Cílem této směrnice je stanovení 
obecného rámce pro poskytování bezpečné, 
vysoce kvalitní a účinné přeshraniční 
zdravotní péče ve Společenství a zajištění
mobility pacientů a svobody poskytování 
zdravotní péče a vysoké úrovně ochrany 
zdraví, přičemž je plně uznávána
odpovědnost členských států za určení 
dávek sociálního zabezpečení v souvislosti 
se zdravím a za organizaci zdravotnictví a 
poskytování zdravotní a lékařské péče a 
dávek sociálního zabezpečení zejména 
v případě nemoci.

(8) Cílem této směrnice je stanovení 
obecného rámce pro poskytování bezpečné, 
vysoce kvalitní a účinné přeshraniční 
zdravotní péče ve Společenství, pokud se 
týká mobility pacientů a rovněž vysoké 
úrovně ochrany zdraví, přičemž je plně 
uznávána odpovědnost členských států za 
určení dávek sociálního zabezpečení
v souvislosti se zdravím a za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní a 
lékařské péče a rovněž dávek sociálního 
zabezpečení zejména v případě nemoci.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná směrnice se týká pouze mobility pacientů, nikoliv volného pohybu poskytovatelů 
služeb.

Pozměňovací návrh 70
Linda McAvan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Cílem této směrnice je stanovení 
obecného rámce pro poskytování bezpečné, 
vysoce kvalitní a účinné přeshraniční 
zdravotní péče ve Společenství a zajištění
mobility pacientů a svobody poskytování 
zdravotní péče a vysoké úrovně ochrany 
zdraví, přičemž je plně uznávána
odpovědnost členských států za určení 
dávek sociálního zabezpečení v souvislosti 

(8) Cílem této směrnice je stanovení 
obecného rámce pro poskytování bezpečné, 
vysoce kvalitní a účinné přeshraniční 
zdravotní péče ve Společenství, pokud se 
týká mobility pacientů a vysoké úrovně 
ochrany zdraví, přičemž je plně uznávána
odpovědnost členských států za určení 
dávek sociálního zabezpečení v souvislosti 
se zdravím a za organizaci zdravotnictví a 
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se zdravím a za organizaci zdravotnictví a 
poskytování zdravotní a lékařské péče a 
dávek sociálního zabezpečení zejména 
v případě nemoci.

poskytování zdravotní a lékařské péče a 
dávek sociálního zabezpečení zejména 
v případě nemoci.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se usiluje o objasnění skutečnosti, že tato směrnice není 
určena pro úpravu volného pohybu poskytovatelů služeb. 

Pozměňovací návrh 71
Colm Burke

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Cílem této směrnice je stanovení 
obecného rámce pro poskytování bezpečné, 
vysoce kvalitní a účinné přeshraniční 
zdravotní péče ve Společenství a zajištění 
mobility pacientů a svobody poskytování 
zdravotní péče a vysoké úrovně ochrany 
zdraví, přičemž je plně uznávána
odpovědnost členských států za určení 
dávek sociálního zabezpečení v souvislosti 
se zdravím a za organizaci zdravotnictví a 
poskytování zdravotní a lékařské péče a 
dávek sociálního zabezpečení zejména 
v případě nemoci. 

(8) Cílem této směrnice je stanovení 
obecného rámce pro poskytování bezpečné, 
vysoce kvalitní a účinné přeshraniční 
zdravotní péče ve Společenství, zajištění 
mobility pacientů a svobody poskytování 
zdravotní péče a vysoké úrovně ochrany 
zdraví a usnadnění poskytování 
přeshraniční zdravotní péče, přičemž je 
plně uznávána odpovědnost členských 
států za určení dávek sociálního 
zabezpečení v souvislosti se zdravím a za 
organizaci zdravotnictví a poskytování 
zdravotní a lékařské péče a dávek 
sociálního zabezpečení zejména v případě 
nemoci.

Or. en

Odůvodnění

Právní předpisy zaměřené na řešení otázek uplatňování práv pacientů v oblasti přeshraniční 
zdravotní péče by měly být srozumitelné, pokud se týká uznávání přínosů, které má za určitých 
okolností přeshraniční zdravotní péče. A to zejména v oblasti vzácných onemocnění, jejichž 
kvalitní léčba nemusí být dostupná na území konkrétního členského státu.
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Pozměňovací návrh 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem této směrnice je stanovení obecného 
rámce pro poskytování bezpečné, vysoce 
kvalitní a účinné přeshraniční zdravotní 
péče ve Společenství a zajištění mobility 
pacientů a svobody poskytování zdravotní 
péče a vysoké úrovně ochrany zdraví, 
přičemž je plně uznávána odpovědnost 
členských států za určení dávek sociálního 
zabezpečení v souvislosti se zdravím a za 
organizaci zdravotnictví a poskytování 
zdravotní a lékařské péče a dávek 
sociálního zabezpečení zejména v případě 
nemoci.

Cílem této směrnice je stanovit obecný 
rámec pro poskytování bezpečné, vysoce 
kvalitní a účinné přeshraniční zdravotní 
péče ve Společenství a umožnit za určitých 
podmínek mobilitu pacientů a svobodu
poskytování zdravotní péče a vysokou 
úroveň ochrany zdraví, přičemž je plně 
uznávána odpovědnost členských států za 
určení dávek sociálního zabezpečení v 
souvislosti se zdravím a za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní a 
lékařské péče a dávek sociálního 
zabezpečení zejména v případě nemoci.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutno znovu zdůraznit právo občanů na ošetření v blízkosti jejich bydliště. Mobilitu 
pacientů je nutno umožnit, avšak pouze za určitých podmínek.
Druhá část pozměňovacího názoru převzala znění ustanovení Smluv.

Pozměňovací návrh 73
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Cílem této směrnice je stanovení 
obecného rámce pro poskytování bezpečné, 
vysoce kvalitní a účinné přeshraniční 
zdravotní péče ve Společenství a zajištění 
mobility pacientů a svobody poskytování 
zdravotní péče a vysoké úrovně ochrany 

Netýká se českého znění.
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zdraví, přičemž je plně uznávána 
odpovědnost členských států za určení 
dávek sociálního zabezpečení v souvislosti 
se zdravím a za organizaci zdravotnictví a 
poskytování zdravotní a lékařské péče a 
dávek sociálního zabezpečení zejména 
v případě nemoci.

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené 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 se 
po dlouhou dobu nacházejí ve stavu nouze, 
potřebují podporu, péči nebo pomoc, 
jestliže jde o cílené věcné plnění či pomoc 
poskytovanou solidárním společenstvím. 
Jedná se především o takovou dlouhodobě 
poskytovanou péči, která je považována za 
nezbytnou, aby potřebné osobě umožnila 
co nejplnohodnotnější a nejsamostatnější 
život. Patří sem zejména služby základní 
péče (např. koupání či sprchování, 
oblékání a vysvlékání, rozmělňování 
potravy nebo krmení, asistence u 
samostatného vstávání a uléhání do 
postele, chůze a stání, doprovod do 
koupelny za účelem použití toalety, 
případně vyprázdnění močového měchýře 
či střev), pomoc v domácnosti (např. úklid 
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bytu, vytápění bytu, praní, vaření, 
nakupování, pochůzky po úřadech a 
návštěvy sociálních institucí) a také 
zdravotnická péče (např. pomoc při 
výměně obvazů, ošetřování pacientů 
s bolestmi, asistence při užívání léků atd.). 
Směrnice se tedy nevztahuje například na 
péči ve stacionárních zařízeních určených 
pro dlouhodobou péči (pečovatelské 
ústavy) nebo v případě různých forem 
bydlení s pečovatelskou službou. 

Or. de

Odůvodnění

Pokládám za správné, že návrh bodu odůvodnění 9 v zásadě vychází z výjimky pro zařízení 
pro dlouhodobou péči, neboť v jednotlivých členských státech se výrazně liší nejen pojištění 
na zásadě solidarity, ale také organizace, správa a financování zvláště těchto služeb a péče 
určených pro skupinu osob vyžadujících dlouhodobou péči. Můj návrh na změnu formulace by 
to měl vyjádřit srozumitelněji a více výjimku odlišit.

Pozměňovací návrh 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

(9) Tato směrnice o uplatňování práv 
pacientů v přeshraniční zdravotní péči se 
použije na jednotlivé pacienty, kteří se 
rozhodnou nechat se ošetřit v jiném 
členském státě než v tom, v němž jsou 
pojištěni, a lze ji použít na všechny typy 
zdravotní péče. 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 
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sociální pracovníci nebo dobrovolní 
ošetřovatelé nebo jiní pracovníci, než jsou 
zdravotničtí pracovníci.

pracovníci, než jsou zdravotničtí 
pracovníci.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutno upřesnit, u jakého typu pacientů se tato směrnice uplatní.
Komise převzala judikaturu Soudního dvora, avšak přesáhla přitom rámec toho, co 
judikatura stanoví. Pokud bude mít navíc volný pohyb osob přednost před právem na zdraví 
a na zdravotní péči v blízkosti bydliště, zvýší se riziko, že budou pacienti nuceni k mobilitě za 
účelem ošetření.

Pozměňovací návrh 76
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené 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 přeshraniční 
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, která není přísně zdravotní 
povahy. Nevztahuje se například na péči 
běžně poskytovanou v pečovatelských 
domech ani na asistenční služby, které 
starším lidem nebo dětem či péči o 
zdravotně postižené.

Or. nl
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Odůvodnění

Povaha péče je jasněji rozlišujícím kritériem, než je kvalifikace toho, kdo péči poskytuje. 
Kromě doby trvání potřebné péče způsobuje rozlišení od jiné zdravotní péče také přísně 
lékařská povaha. Péče o zdravotně postižené je, stejně jako péče o starší lidi a výchovná 
zařízení pro děti, typickým příkladem dlouhodobé péče, kterou nelze běžně označovat jako 
péči zdravotní.

Pozměňovací návrh 77
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje tyto 
formy poskytování zdravotní péče:

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje 
pouze využívání zdravotní péče 
v zahraničí.

– využívání zdravotní péče v zahraničí (tj. 
pacient se za účelem léčby přesune 
k poskytovateli zdravotní péče v jiném 
členském státě); to se označuje jako 
„mobilita pacientů“;

– přeshraniční poskytování zdravotní péče
(tj. dodání služby z území jednoho 
členského státu na území druhého); jedná 
se například o služby telemedicíny, 
diagnostiku a vydávání předpisů na dálku, 
laboratorní služby;

– trvalá přítomnost poskytovatele 
zdravotní péče (tj. usazení poskytovatele 
zdravotní péče v jiném členském státě); a

– dočasná přítomnost osob (tj. mobilita 
zdravotnických pracovníků, například 
dočasný přesun do členského státu 
pacienta za účelem poskytnutí služeb).

Or. de
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Pozměňovací návrh 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje tyto 
formy poskytování zdravotní péče:

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje 
využívání zdravotní péče v jiném členském 
státě, než je členský stát pacientova 
trvalého bydliště, pacienty, kteří se 
rozhodli přesunout do jiného členského 
státu, aby jim zde byla poskytnuta 
zdravotní péče.

– využívání zdravotní péče v zahraničí (tj. 
pacient se za účelem léčby přesune 
k poskytovateli zdravotní péče v jiném 
členském státě); to se označuje jako 
„mobilita pacientů“;
– přeshraniční poskytování zdravotní péče 
(tj. dodání služby z území jednoho 
členského státu na území druhého); jedná 
se například o služby telemedicíny, 
diagnostiku a vydávání předpisů na dálku, 
laboratorní služby;
– trvalá přítomnost poskytovatele 
zdravotní péče (tj. usazení poskytovatele 
zdravotní péče v jiném členském státě; a
– dočasná přítomnost osob (tj. mobilita 
zdravotnických pracovníků, například 
dočasný přesun do členského státu 
pacienta za účelem poskytnutí služeb).

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje tyto 
formy poskytování zdravotní péče:

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje 
pouze využívání zdravotní péče v zahraničí 
(tj. pacient/pacientka se dobrovolně za 
účelem léčby přesune k poskytovateli 
zdravotní péče v jiném členském státě); to 
se označuje jako „mobilita pacientů“;

– využívání zdravotní péče v zahraničí (tj. 
pacient se za účelem léčby přesune 
k poskytovateli zdravotní péče v jiném 
členském státě); to se označuje jako 
„mobilita pacientů“;

– přeshraniční poskytování zdravotní péče 
(tj. dodání služby z území jednoho 
členského státu na území druhého); jedná 
se například o služby telemedicíny, 
diagnostiku a vydávání předpisů na dálku, 
laboratorní služby;
– trvalá přítomnost poskytovatele 
zdravotní péče (tj. usazení poskytovatele 
zdravotní péče v jiném členském státě; a
– dočasná přítomnost osob (tj. mobilita 
zdravotnických pracovníků, například 
dočasný přesun do členského státu 
pacienta za účelem poskytnutí služeb).

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná směrnice se týká pouze mobility pacientů. Proto by se mělo pojetí přeshraniční 
zdravotní péče omezovat jen na mobilitu pacientů.
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Pozměňovací návrh 80
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje tyto 
formy poskytování zdravotní péče:

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje tyto 
formy poskytování zdravotní péče:

– využívání zdravotní péče v zahraničí (tj. 
pacient se za účelem léčby přesune 
k poskytovateli zdravotní péče v jiném 
členském státě); to se označuje jako 
„mobilita pacientů“;

– využívání zdravotní péče v zahraničí (tj. 
pacient se za účelem léčby přesune 
k poskytovateli zdravotní péče v jiném 
členském státě); to se označuje jako 
„mobilita pacientů“;

– přeshraniční poskytování zdravotní péče 
(tj. dodání služby z území jednoho 
členského státu na území druhého); jedná 
se například o služby telemedicíny, 
diagnostiku a vydávání předpisů na dálku, 
laboratorní služby;
– trvalá přítomnost poskytovatele 
zdravotní péče (tj. usazení poskytovatele 
zdravotní péče v jiném členském státě; a
– dočasná přítomnost osob (tj. mobilita 
zdravotnických pracovníků, například 
dočasný přesun do členského státu 
pacienta za účelem poskytnutí služeb).

Or. en

Odůvodnění

Tato právní úprava by se měla zaměřovat pouze na mobilitu pacientů; mobilita 
zdravotnických služeb a pracovníků by měla být vyloučena.
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Pozměňovací návrh 81
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje
tyto formy poskytování zdravotní péče:

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje:

– využívání zdravotní péče v zahraničí (tj. 
pacient se za účelem léčby přesune k 
poskytovateli zdravotní péče v jiném 
členském státě); to se označuje jako 
„mobilita pacientů“;

– situace, kdy pacient fyzicky odcestuje k 
poskytovateli zdravotní péče v jiném státě, 
než kde je pacient sociálně pojištěn, s 
cílem obdržet zdravotní péči zde; to se 
označuje jako „mobilita pacientů“;

– přeshraniční poskytování zdravotní péče 
(tj. dodání služby z území jednoho 
členského státu na území druhého); jedná 
se například o služby telemedicíny, 
diagnostiku a vydávání předpisů na dálku, 
laboratorní služby;

– situace, kdy je zdravotní péče, ať již 
virtuálně, či nikoli , poskytnuta přes 
hranice – pacient fyzicky necestuje do 
jiného členského státu, nicméně i přesto 
jsou mu poskytnuty z území jiného státu, 
než kde je sociálně pojištěn služby 
zdravotní péče jako je telechirurgie, 
lékařské poradenství,vydávání předpisů a 
laboratorní služby na dálku; to se 
označuje jako „telemedicína“;

trvalá přítomnost poskytovatele zdravotní 
péče (tj. usazení poskytovatele zdravotní 
péče v jiném členském státě);

trvalá přítomnost poskytovatele zdravotní 
péče (tj. usazení poskytovatele zdravotní 
péče v jiném členském státě);

– dočasná přítomnost osob (tj. mobilita 
zdravotnických pracovníků, například 
dočasný přesun do členského státu pacienta 
za účelem poskytnutí služeb.

– dočasná přítomnost osob (tj. mobilita 
zdravotnických pracovníků, například 
dočasný přesun do členského státu pacienta 
za účelem poskytnutí služeb.

– nákup věcí, spadajících do rámce 
zdravotní péče, jako jsou zdravotnické 
prostředky a léčivé přípravky, v jiném 
členském státě, než kde je dotyčný 
sociálně pojištěn; toto může, ale nemusí 
být nutně spojeno s fyzickým přemístěním 
pacienta do posledně uvedeného státu;

Or. nl
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Odůvodnění

Cílem první části tohoto pozměňovacího návrhu je lepší formulace. Druhá část se týká 
nákupu věcí spadajících do rámce zdravotní péče, které mj. tvořily předmět rozsudku ve věci 
Decker a musí být proto zahrnuty do směrnice, jejímž cílem je kodifikace rozsudku ve věci 
Kohll a Decker. Třetí část je objasnění.

Pozměňovací návrh 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje tyto 
formy poskytování zdravotní péče:

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje tyto 
formy poskytování zdravotní péče:

využívání zdravotní péče v zahraničí (tj. 
pacient se za účelem léčby přesune 
k poskytovateli zdravotní péče v jiném 
členském státě); to se označuje jako 
„mobilita pacientů“;

využívání zdravotní péče v zahraničí (tj. 
pacient se za účelem léčby přesune 
k poskytovateli zdravotní péče v jiném 
členském státě); to se označuje jako 
„mobilita pacientů“;

přeshraniční poskytování zdravotní péče 
(tj. dodání služby z území jednoho 
členského státu na území druhého); jedná 
se například o služby telemedicíny, 
diagnostiku a vydávání předpisů na dálku, 
laboratorní služby;

přeshraniční poskytování zdravotní péče 
(tj. dodání služby z území jednoho 
členského státu na území druhého); jedná 
se například o služby telemedicíny, 
diagnostiku a vydávání předpisů na dálku, 
laboratorní služby;

trvalá přítomnost poskytovatele zdravotní 
péče (tj. usazení poskytovatele zdravotní 
péče v jiném členském státě); a

dočasná přítomnost osob (tj. mobilita 
zdravotnických pracovníků, například 
dočasný přesun do členského státu 
pacienta za účelem poskytnutí služeb).

Or. es

Odůvodnění

Má se za to, že pojem přeshraniční zdravotní péče zahrnuje jak samotnou mobilitu pacientů, 
tak mobilitu zdravotnických služeb, které lze poskytovat na dálku; nepovažuje se za nutné 
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uvádět v tomto článku odkaz na mobilitu zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotní 
péče.

Pozměňovací návrh 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje tyto 
formy poskytování zdravotní péče:

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje tyto 
formy poskytování zdravotní péče:

– využívání zdravotní péče v zahraničí (tj. 
pacient se za účelem léčby přesune 
k poskytovateli zdravotní péče v jiném 
členském státě); to se označuje jako 
„mobilita pacientů“;

– využívání zdravotní péče v zahraničí (tj. 
pacient se za účelem léčby přesune 
k poskytovateli zdravotní péče v jiném 
členském státě); to se označuje jako 
„mobilita pacientů“;

– přeshraniční poskytování zdravotní péče 
(tj. dodání služby z území jednoho 
členského státu na území druhého); jedná 
se například o služby telemedicíny, 
diagnostiku a vydávání předpisů na dálku, 
laboratorní služby;

– přeshraniční poskytování zdravotní péče 
(tj. dodání služby z území jednoho 
členského státu na území druhého); jedná 
se například o služby telemedicíny, 
diagnostiku a vydávání předpisů na dálku, 
laboratorní služby;

– poskytování naléhavé zdravotní péče a 
v rámci odlišného režimu poskytování 
zdravotní péče pacientům s možností 
výběru, kteří se přesunou do jiného státu 
(„státu, kde je poskytována léčba“), aby se 
podrobili plánované zdravotní péči.

– trvalá přítomnost poskytovatele zdravotní 
péče (tj. usazení poskytovatele zdravotní 
péče v jiném členském státě); 

– trvalá přítomnost poskytovatele zdravotní 
péče (tj. usazení poskytovatele zdravotní 
péče v jiném členském státě);

– dočasná přítomnost osob (tj. mobilita 
zdravotnických pracovníků, například 
dočasný přesun do členského státu pacienta 
za účelem poskytnutí služeb).

– dočasná přítomnost osob (tj. mobilita 
zdravotnických pracovníků, například 
dočasný přesun do členského státu pacienta 
za účelem poskytnutí služeb).

Or. it
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Odůvodnění

I v této směrnici je třeba zohlednit pokrok dosažený díky evropskému průkazu zdravotního 
pojištění a opětovně potvrdit právo pacientů na léčbu v naléhavých situacích bez ohledu na 
to, kde se nacházejí, a bez překážek závisejících na množství finančních prostředků samotného 
pacienta a členského státu, jehož je pacient státním příslušníkem.

Pozměňovací návrh 84
Kathy Sinnott

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje tyto 
formy poskytování zdravotní péče:

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje tyto 
formy poskytování zdravotní péče:

– využívání zdravotní péče v zahraničí (tj. 
pacient se za účelem léčby přesune 
k poskytovateli zdravotní péče v jiném 
členském státě); to se označuje jako 
„mobilita pacientů“;

– využívání zdravotní péče v zahraničí (tj. 
pacient se za účelem léčby přesune 
k poskytovateli zdravotní péče v jiném 
členském státě); to se označuje jako 
„mobilita pacientů“;

– přeshraniční poskytování zdravotní péče 
(tj. dodání služby z území jednoho 
členského státu na území druhého); jedná 
se například o služby telemedicíny, 
diagnostiku a vydávání předpisů na dálku, 
laboratorní služby;

– přeshraniční poskytování zdravotní péče 
(tj. dodání služby z území jednoho 
členského státu na území druhého); jedná 
se například o služby telemedicíny, 
diagnostiku a vydávání předpisů na dálku, 
laboratorní služby;

– trvalá přítomnost poskytovatele zdravotní 
péče (tj. usazení poskytovatele zdravotní 
péče v jiném členském státě; a

– trvalá přítomnost poskytovatele zdravotní 
péče (tj. usazení poskytovatele zdravotní 
péče v jiném členském státě; a

– dočasná přítomnost osob (tj. mobilita 
zdravotnických pracovníků, například 
dočasný přesun do členského státu pacienta 
za účelem poskytnutí služeb).

– dočasná přítomnost osob (tj. mobilita 
zdravotnických pracovníků, například 
dočasný přesun do členského státu pacienta 
za účelem poskytnutí služeb).

– záchranné lékařské služby, které 
zpracovávají hovory na evropské číslo 
tísňového volání 112 a ošetřují oběti 
nehod a hromadných naléhavých událostí 
zejména v přeshraničních oblastech.

Or. en
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Odůvodnění

Je zřejmé, že by v případě nehody (nebo katastrofy) měla být zdravotní péče poskytována 
s minimálními administrativními postupy předchozího povolení. 

Potřeba rychlé reakce v naléhavých případech v hraničních oblastech bude vyžadovat širokou 
spolupráci členských států a jejich záchranných lékařských služeb na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 85
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Kromě toho pro účely této směrnice 
pojem „přeshraniční zdravotní péče“ 
zahrnuje záchranné lékařské služby, které 
zpracovávají hovory na evropské číslo 
tísňového volání 112 a ošetřují oběti 
nehod a hromadných naléhavých událostí 
zejména v přeshraničních oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jak uznaly členské státy v Závěrech 
Rady o společných hodnotách a zásadách 
ve zdravotních systémech Evropské unie, 
existuje soubor zásad činnosti sdílených 
zdravotnickými systémy po celém 
Společenství. Mezi tyto zásady činnosti 
patří kvalita, bezpečnost, péče založená na 
důkazech a etice, zapojení pacientů, 
náprava, základní právo na soukromí při 
zpracování osobních údajů a důvěrnost. 
Pacienti, zdravotničtí pracovníci a orgány 

(11) Jak uznaly členské státy v Závěrech 
Rady o společných hodnotách a zásadách 
ve zdravotních systémech Evropské unie, 
existuje soubor zásad činnosti sdílených 
zdravotnickými systémy po celém 
Společenství. Mezi tyto zásady činnosti 
patří kvalita, bezpečnost, péče založená na 
důkazech a etice, zapojení pacientů, 
náprava, základní právo na soukromí při 
zpracování osobních údajů a důvěrnost. 
Pacienti, zdravotničtí pracovníci a orgány 
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odpovědné za zdravotnické systémy musí 
být schopni spoléhat se na to, že tyto 
společně sdílené zásady jsou respektovány 
a že je zaručeno jejich provádění v celém 
Společenství. Proto je vhodné požadovat, 
aby za zaručení dodržování uvedených 
zásad činnosti byly zodpovědné orgány 
členského státu, na jehož území je 
zdravotní péče poskytována. To je 
nezbytné pro docílení důvěry pacientů 
v přeshraniční zdravotní péči, která je 
nutná k zajištění mobility pacientů a 
volného poskytování zdravotní péče na 
vnitřním trhu i vysoké úrovně ochrany 
zdraví.

odpovědné za zdravotnické systémy musí 
být schopni spoléhat se na to, že tyto 
společně sdílené zásady jsou respektovány 
a že je zaručeno jejich provádění v celém 
Společenství. Proto je vhodné požadovat, 
aby za zaručení dodržování uvedených 
zásad činnosti byly zodpovědné orgány 
členského státu, na jehož území je 
zdravotní péče poskytována. To je 
nezbytné pro docílení důvěry pacientů 
v přeshraniční zdravotní péči, která je 
nutná k zajištění mobility pacientů a 
volného poskytování zdravotní péče na 
vnitřním trhu i vysoké úrovně ochrany 
zdraví. Vzhledem k těmto společným 
hodnotám se nicméně připouští, aby 
členské státy z etických důvodů přijímaly 
různá rozhodnutí, která se týkají 
dostupnosti určité péče a konkrétních 
podmínek přístupu. Touto směrnicí není 
dotčena etická rozmanitost. Neukládá 
členským státům, aby na svém území 
zpřístupnily léčbu a služby, které nejsou 
povoleny podle vnitrostátních právních 
předpisů, pravidel a kodexů chování 
zdravotnických pracovníků, nebo aby za
tyto služby (poskytované v jiném členském 
státě) nahrazovaly náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jak uznaly členské státy v Závěrech 
Rady o společných hodnotách a zásadách 
ve zdravotních systémech Evropské unie, 
existuje soubor zásad činnosti sdílených 
zdravotnickými systémy po celém 
Společenství. Mezi tyto zásady činnosti 

(11) Jak uznaly členské státy v Závěrech 
Rady o společných hodnotách a zásadách 
ve zdravotních systémech Evropské unie, 
existuje soubor zásad činnosti sdílených 
zdravotnickými systémy po celém 
Společenství. Mezi tyto zásady činnosti 
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patří kvalita, bezpečnost, péče založená na 
důkazech a etice, zapojení pacientů, 
náprava, základní právo na soukromí při 
zpracování osobních údajů a důvěrnost. 
Pacienti, zdravotničtí pracovníci a orgány 
odpovědné za zdravotnické systémy musí 
být schopni spoléhat se na to, že tyto 
společně sdílené zásady jsou respektovány 
a že je zaručeno jejich provádění v celém 
Společenství. Proto je vhodné požadovat, 
aby za zaručení dodržování uvedených 
zásad činnosti byly zodpovědné orgány 
členského státu, na jehož území je 
zdravotní péče poskytována. To je 
nezbytné pro docílení důvěry pacientů 
v přeshraniční zdravotní péči, která je 
nutná k zajištění mobility pacientů a 
volného poskytování zdravotní péče na 
vnitřním trhu i vysoké úrovně ochrany 
zdraví.

patří kvalita, bezpečnost, péče založená na 
důkazech a etice, zapojení pacientů, 
náprava, základní právo na soukromí při 
zpracování osobních údajů a důvěrnost.
Pacienti, zdravotničtí pracovníci a orgány 
odpovědné za zdravotnické systémy musí 
být schopni spoléhat se na to, že tyto 
společně sdílené zásady jsou respektovány 
a že je zaručeno jejich provádění v celém 
Společenství. Proto je vhodné požadovat, 
aby za zaručení dodržování uvedených 
zásad činnosti byly zodpovědné orgány 
členského státu, na jehož území je 
zdravotní péče poskytována. To je 
nezbytné pro docílení důvěry pacientů 
v přeshraniční zdravotní péči, která je 
nutná k zajištění mobility pacientů a 
volného poskytování zdravotní péče na 
vnitřním trhu i vysoké úrovně ochrany 
zdraví. Vzhledem k těmto společným 
hodnotám se nicméně připouští, aby 
členské státy z etických důvodů přijímaly 
různá rozhodnutí, která se týkají 
dostupnosti určité péče a konkrétních 
podmínek přístupu. Touto směrnicí není 
dotčena etická rozmanitost. Neukládá 
členským státům, aby na svém území 
zpřístupnily léčbu a služby, které nejsou 
povoleny podle vnitrostátních právních 
předpisů, pravidel a kodexů chování 
zdravotnických pracovníků, nebo aby za 
tyto služby (poskytované v jiném členském 
státě) nahrazovaly náklady.

Or. en

Justification

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 
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Pozměňovací návrh 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jak uznaly členské státy v Závěrech 
Rady o společných hodnotách a zásadách 
ve zdravotních systémech Evropské unie, 
existuje soubor zásad činnosti sdílených 
zdravotnickými systémy po celém 
Společenství. Mezi tyto zásady činnosti 
patří kvalita, bezpečnost, péče založená na 
důkazech a etice, zapojení pacientů, 
náprava, základní právo na soukromí při 
zpracování osobních údajů a důvěrnost. 
Pacienti, zdravotničtí pracovníci a orgány 
odpovědné za zdravotnické systémy musí 
být schopni spoléhat se na to, že tyto 
společně sdílené zásady jsou respektovány 
a že je zaručeno jejich provádění v celém 
Společenství. Proto je vhodné požadovat, 
aby za zaručení dodržování uvedených 
zásad činnosti byly zodpovědné orgány 
členského státu, na jehož území je 
zdravotní péče poskytována. To je 
nezbytné pro docílení důvěry pacientů v 
přeshraniční zdravotní péči, která je nutná 
k zajištění mobility pacientů a volného 
poskytování zdravotní péče na vnitřním 
trhu i vysoké úrovně ochrany zdraví.

(11) Jak uznaly členské státy v Závěrech 
Rady o společných hodnotách a zásadách 
ve zdravotních systémech Evropské unie, 
existuje soubor zásad činnosti sdílených 
zdravotnickými systémy po celém 
Společenství. Mezi tyto zásady činnosti 
patří kvalita, bezpečnost, péče založená na 
důkazech a etice, zapojení pacientů, 
náprava, základní právo na soukromí při 
zpracování osobních údajů a důvěrnost. 
Pacienti, zdravotničtí pracovníci a orgány 
odpovědné za zdravotnické systémy musí 
být schopni spoléhat se na to, že tyto 
společně sdílené zásady jsou respektovány 
a že je zaručeno jejich provádění v celém 
Společenství. Proto je vhodné požadovat, 
aby za zaručení dodržování uvedených 
zásad činnosti a v každém případě za 
zacházení s pacienty v případě naléhavé 
zdravotní péče byly zodpovědné orgány 
členského státu, na jehož území je 
zdravotní péče poskytována. To je 
nezbytné pro docílení důvěry pacientů v 
přeshraniční zdravotní péči, která je nutná 
k zajištění mobility pacientů a volného 
poskytování zdravotní péče na vnitřním 
trhu i vysoké úrovně ochrany zdraví. 

Or. it

Odůvodnění

I v této směrnici je třeba zohlednit pokrok dosažený díky evropskému průkazu zdravotního 
pojištění a opětovně potvrdit právo pacientů na léčbu v naléhavých situacích bez ohledu na 
to, kde se nacházejí, a bez překážek závisejících na množství finančních prostředků samotného 
pacienta a členského státu, jehož je pacient státním příslušníkem.
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Pozměňovací návrh 89
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Veškerá lékařská péče, s výjimkou 
základní, vyžaduje stále složitější 
organizační postup. Kvalita lékařské péče 
závisí na makroprvcích, například úrovni 
odborné přípravy poskytovatelů, 
požadavcích v oblastech technologie a 
infrastruktury, organizaci a dostupných 
zdrojích. 

Or. en

Odůvodnění

Jakákoliv lékařská péče může mít vzrůstající rozsah složitosti, od úplně základní úrovně, která 
může být prováděna pomocí jednoduchého ošetření a nevyžaduje žádnou organizaci až po 
stále složitější postupy, které vyžadují mnoho různých ošetření, různé zdravodnické 
pracovníky a někdy i různá prostředí. 

Pozměňovací návrh 90
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Informace, k nimž mohou mít 
pacienti neomezený přístup, musí být 
přesné a transparentní a musí způsobem 
srozumitelným i neprofesionálům 
dokládat výsledky certifikací, které každý 
členský stát přijal a uznal, a to včetně 
všech údajů o jakémkoliv nedostatku 
v oblasti bezpečnosti a kvality 
poskytovaných služeb.
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Or. en

Odůvodnění

Pacienti musí mít možnost jakýmkoliv způsobem získávat přesné a transparentní informace, 
které musí na neprofesionální úrovni dokládat certifikace, které přijal a uznal každý členský 
stát, jenž bude zodpovědný za dotčené informace, které budou považovány za základní prvek 
pro získání akreditace této země, jíž udělí příslušné lékařské struktury.

Pozměňovací návrh 91
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) 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 musí také
zajistit, aby byly tyto hodnoty ctěny i v 
případě pacientů a občanů z jiných 
členských států a aby bylo se všemi 
pacienty zacházeno spravedlivě podle toho, 
jakou zdravotní péči potřebují, a ne podle 
toho, ke kterému členskému státu se 
vztahuje jejich sociální zabezpečení. 
Přitom musí členské státy zachovávat 

(12) Vzhledem k tomu, že není možné 
předem vědět, zda daný poskytovatel 
zdravotní péče bude zdravotní péči 
poskytovat pacientovi přicházejícímu z 
jiného členského státu anebo pacientovi z 
jeho domovského členského státu, je 
nezbytné, aby požadavky, které zajišťují, 
že zdravotní péče bude poskytována podle
společných zásad a jasných norem kvality 
a bezpečnosti, byly použitelné pro všechny 
typy zdravotní péče. To je zapotřebí k 
zajištění svobody poskytování a využívání 
přeshraniční zdravotní péče. Orgány 
členských států musí ctít sdílené základní 
hodnoty všeobecnosti, přístupu ke kvalitní 
péči, spravedlnosti a solidarity. To jsou 
totiž hodnoty, které orgány Společenství a 
zdravotní systémy všech členských států 
jednomyslně uznávají. Členské státy musí 
také zajistit, aby byly tyto hodnoty ctěny i 
v případě pacientů a občanů z jiných 
členských států a aby bylo se všemi 
pacienty zacházeno spravedlivě podle toho, 
jakou zdravotní péči potřebují, a ne podle 
toho, ke kterému členskému státu se 
vztahuje jejich sociální zabezpečení. 
Přitom musí členské státy zachovávat 
zásadu volného pohybu v rámci vnitřního 
trhu a zákaz diskriminace mimo jiné na 
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zásadu volného pohybu v rámci vnitřního 
trhu, zákaz diskriminace mimo jiné na 
základě státní příslušnosti (nebo, v případě 
právnických osob, na základě členského 
státu, ve kterém jsou usazeny) a zásadu 
nutnosti a přiměřenosti veškerých 
omezení volného pohybu. Z žádného 
ustanovení této směrnice však nevyplývá 
pro poskytovatele zdravotní péče 
povinnost přijmout pacienta z jiného 
členského státu k plánované léčbě nebo 
přijímat přednostně pacienty z jiných 
členských států na úkor jiných pacientů, 
kteří potřebují podobnou zdravotní péči a 
kteří by tím byli poškozeni, například v 
důsledku prodloužení čekací lhůty na 
léčbu.

základě státní příslušnosti nebo místo 
trvalého pobytu a podmínku nutnosti a 
přiměřenosti pro veškerá omezení volného 
pohybu. Z toho vyplývá, že tato směrnice 
nijak poskytovatele zdravotní péče 
nezavazuje přijmout pacienta z jiného 
členského státu k plánované léčbě či mu 
vždy účtovat stejnou cenu, která platí pro 
vlastní pacienty. Vždyť překážky volného 
pohybu lze připustit na základě 
naléhavých příčin obecného zájmu, jako 
například v případě, kdy příliv pacientů 
narušuje nebo hrozí narušit kapacitu 
nebo finanční rovnováhu zdravotnického 
systému.

Or. nl

Odůvodnění

První část – lepší formulace. Druhá část – také zde je třeba počítat s naléhavými důvody 
obecného zájmu, které souvisí s pravomocí členského státu organizovat a financovat svůj 
zdravotnický systém (viz mj. judikatura ve věci Ferlini).

Pozměňovací návrh 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) 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 

(12) 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 
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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 musí také 
zajistit, aby byly tyto hodnoty ctěny i 
v případě pacientů a občanů z jiných 
členských států a aby bylo se všemi 
pacienty zacházeno spravedlivě podle toho, 
jakou zdravotní péči potřebují, a ne podle 
toho, ke kterému členskému státu se 
vztahuje jejich sociální zabezpečení. 
Přitom musí členské státy zachovávat 
zásadu volného pohybu v rámci vnitřního 
trhu, zákaz diskriminace mimo jiné na 
základě státní příslušnosti (nebo, v případě 
právnických osob, na základě členského 
státu, ve kterém jsou usazeny) a zásadu 
nutnosti a přiměřenosti veškerých omezení 
volného pohybu. Z žádného ustanovení 
této směrnice však nevyplývá pro 
poskytovatele zdravotní péče povinnost 
přijmout pacienta z jiného členského státu 
k plánované léčbě nebo přijímat přednostně 
pacienty z jiných členských států na úkor 
jiných pacientů, kteří potřebují podobnou 
zdravotní péči a kteří by tím byli 
poškozeni, například v důsledku 
prodloužení čekací lhůty na léčbu.

péče, aby byla zajištěna svoboda 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 
musí také zajistit, aby byly tyto hodnoty 
ctěny i v případě pacientů a občanů 
z jiných členských států a aby bylo se 
všemi pacienty zacházeno spravedlivě 
podle toho, jakou zdravotní péči potřebují, 
a ne podle toho, ke kterému členskému 
státu se vztahuje jejich sociální 
zabezpečení. Přitom musí členské státy 
zachovávat zásadu volného pohybu v rámci 
vnitřního trhu, zákaz diskriminace mimo 
jiné na základě státní příslušnosti a zásadu 
nutnosti a přiměřenosti veškerých omezení 
volného pohybu. Z žádného ustanovení 
této směrnice však nevyplývá pro 
poskytovatele zdravotní péče povinnost 
přijmout pacienta z jiného členského státu 
k plánované léčbě nebo přijímat přednostně 
pacienty z jiných členských států na úkor 
jiných pacientů, kteří potřebují podobnou 
zdravotní péči a kteří by tím byli 
poškozeni, například v důsledku 
prodloužení čekací lhůty na léčbu. Měla by 
však být vypracována zvláštní opatření pro 
oběti nehod a hromadných naléhavých 
událostí, které potřebují péči záchranné 
lékařské služby.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby se normy kvality a zásady všeobecnosti a zákazu diskriminace vztahovaly rovněž 
na záchranné lékařské služby.
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Pozměňovací návrh 93
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12)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 musí také 
zajistit, aby byly tyto hodnoty ctěny i 
v případě pacientů a občanů z jiných 
členských států a aby bylo se všemi 
pacienty zacházeno spravedlivě podle toho, 
jakou zdravotní péči potřebují, a ne podle 
toho, ke kterému členskému státu se 
vztahuje jejich sociální zabezpečení. 
Přitom musí členské státy zachovávat 
zásadu volného pohybu v rámci vnitřního 
trhu, zákaz diskriminace mimo jiné na 
základě státní příslušnosti (nebo, v případě 
právnických osob, na základě členského 
státu, ve kterém jsou usazeny) a zásadu 
nutnosti a přiměřenosti veškerých omezení 
volného pohybu. Z žádného ustanovení 
této směrnice však nevyplývá pro 
poskytovatele zdravotní péče povinnost 
přijmout pacienta z jiného členského státu 
k plánované léčbě nebo přijímat přednostně 

(12)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 musí také 
zajistit, aby byly tyto hodnoty ctěny i 
v případě pacientů a občanů z jiných 
členských států a aby bylo se všemi 
pacienty zacházeno spravedlivě (to 
výslovně znamená, že nesmí docházet ani 
k diskriminaci domácích pacientů 
a poskytovatelů služeb) podle toho, jakou 
zdravotní péči potřebují, a ne podle toho, 
ke kterému členskému státu se vztahuje 
jejich sociální zabezpečení. Přitom musí 
členské státy zachovávat zásadu volného 
pohybu v rámci vnitřního trhu, zákaz 
diskriminace mimo jiné na základě státní 
příslušnosti (nebo, v případě právnických 
osob, na základě členského státu, ve 
kterém jsou usazeny) a zásadu nutnosti a 
přiměřenosti veškerých omezení volného 
pohybu. Z žádného ustanovení této 
směrnice však nevyplývá pro 



PE418.293v01-00 44/65 AM\763599CS.doc

CS

pacienty z jiných členských států na úkor 
jiných pacientů, kteří potřebují podobnou 
zdravotní péči a kteří by tím byli 
poškozeni, například v důsledku 
prodloužení čekací lhůty na léčbu. 

poskytovatele zdravotní péče povinnost 
přijmout pacienta z jiného členského státu 
k plánované léčbě nebo přijímat přednostně 
pacienty z jiných členských států na úkor 
jiných pacientů, kteří potřebují podobnou 
zdravotní péči a kteří by tím byli 
poškozeni, například v důsledku 
prodloužení čekací lhůty na léčbu. 

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Nicolae Vlad Popa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) 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 musí také 
zajistit, aby byly tyto hodnoty ctěny i 
v případě pacientů a občanů z jiných 
členských států a aby bylo se všemi 
pacienty zacházeno spravedlivě podle toho, 
jakou zdravotní péči potřebují, a ne podle 
toho, ke kterému členskému státu se 

(12) 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 musí také 
zajistit, aby byly tyto hodnoty ctěny i 
v případě pacientů a občanů z jiných 
členských států a aby bylo se všemi 
pacienty zacházeno spravedlivě podle toho, 
jakou zdravotní péči potřebují, a ne podle 
toho, ke kterému členskému státu se 
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vztahuje jejich sociální zabezpečení. 
Přitom musí členské státy zachovávat 
zásadu volného pohybu v rámci vnitřního 
trhu, zákaz diskriminace mimo jiné na 
základě státní příslušnosti (nebo, v případě 
právnických osob, na základě členského 
státu, ve kterém jsou usazeny) a zásadu 
nutnosti a přiměřenosti veškerých omezení 
volného pohybu. Z žádného ustanovení 
této směrnice však nevyplývá pro 
poskytovatele zdravotní péče povinnost 
přijmout pacienta z jiného členského státu 
k plánované léčbě nebo přijímat přednostně 
pacienty z jiných členských států na úkor 
jiných pacientů, kteří potřebují podobnou 
zdravotní péči a kteří by tím byli 
poškozeni, například v důsledku 
prodloužení čekací lhůty na léčbu. 

vztahuje jejich sociální zabezpečení. 
Přitom musí členské státy zachovávat 
zásadu volného pohybu fyzických i 
právnických osob v rámci vnitřního trhu, 
zákaz diskriminace mimo jiné na základě 
státní příslušnosti a zásadu nutnosti a 
přiměřenosti veškerých omezení volného 
pohybu. Z žádného ustanovení této 
směrnice však nevyplývá pro 
poskytovatele zdravotní péče povinnost 
přijmout pacienta z jiného členského státu 
k plánované léčbě nebo přijímat přednostně 
pacienty z jiných členských států na úkor 
jiných pacientů, kteří potřebují podobnou 
zdravotní péči a kteří by tím byli 
poškozeni, například v důsledku 
prodloužení čekací lhůty na léčbu. 

Or. en

Odůvodnění

Původní text uváděl fyzické osoby jako příjemce zdravotní péče a právnické osoby jako 
poskytovatele této péče. Pojem „jednotlivec“ není tak jasný.

Pozměňovací návrh 95
John Bowis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12)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 

(12)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 
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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 musí také 
zajistit, aby byly tyto hodnoty ctěny i 
v případě pacientů a občanů z jiných 
členských států a aby bylo se všemi 
pacienty zacházeno spravedlivě podle toho, 
jakou zdravotní péči potřebují, a ne podle 
toho, ke kterému členskému státu se 
vztahuje jejich sociální zabezpečení. 
Přitom musí členské státy zachovávat 
zásadu volného pohybu v rámci vnitřního 
trhu, zákaz diskriminace mimo jiné na 
základě státní příslušnosti (nebo, v případě 
právnických osob, na základě členského 
státu, ve kterém jsou usazeny) a zásadu 
nutnosti a přiměřenosti veškerých omezení 
volného pohybu. Z žádného ustanovení 
této směrnice však nevyplývá pro 
poskytovatele zdravotní péče povinnost 
přijmout pacienta z jiného členského státu 
k plánované léčbě nebo přijímat přednostně 
pacienty z jiných členských států na úkor 
jiných pacientů, kteří potřebují podobnou 
zdravotní péči a kteří by tím byli 
poškozeni, například v důsledku 
prodloužení čekací lhůty na léčbu. 

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 musí také 
zajistit, aby byly tyto hodnoty ctěny i 
v případě pacientů a občanů z jiných 
členských států a aby bylo se všemi 
pacienty zacházeno spravedlivě podle toho, 
jakou zdravotní péči potřebují, a ne podle 
toho, ke kterému členskému státu se 
vztahuje jejich sociální zabezpečení. 
Přitom musí členské státy zachovávat 
zásadu volného pohybu v rámci vnitřního 
trhu, zákaz diskriminace mimo jiné na 
základě státní příslušnosti (nebo, v případě 
právnických osob, na základě členského 
státu, ve kterém jsou usazeny) a zásadu 
nutnosti a přiměřenosti veškerých omezení 
volného pohybu. Z žádného ustanovení 
této směrnice však nevyplývá pro 
poskytovatele zdravotní péče povinnost 
přijmout pacienta z jiného členského státu 
k plánované léčbě nebo přijímat přednostně 
pacienty z jiných členských států na úkor 
jiných pacientů, kteří potřebují podobnou 
zdravotní péči a kteří by tím byli 
poškozeni, například v důsledku 
prodloužení čekací lhůty na léčbu. Aby se 
pacientům při snaze o získání zdravotní 
péče v jiném členském státě umožnilo 
informované rozhodnutí, členské státy 
zajistí, aby pacienti na požádání obdrželi 
příslušné informace o normách 
v oblastech zdravotnictví a kvality 
prosazovaných v členském státě, v němž je 
léčba poskytována, a rovněž o 
vlastnostech zdravotní péče poskytované 
konkrétním poskytovatelem. Tyto 
informace budou také k dispozici ve 
formátech přístupných osobám se 
zdravotním postižením.
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Pozměňovací návrh 96
Kathy Sinnott

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) 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 musí také 
zajistit, aby byly tyto hodnoty ctěny i 
v případě pacientů a občanů z jiných 
členských států a aby bylo se všemi 
pacienty zacházeno spravedlivě podle toho, 
jakou zdravotní péči potřebují, a ne podle 
toho, ke kterému členskému státu se 
vztahuje jejich sociální zabezpečení. 
Přitom musí členské státy zachovávat 
zásadu volného pohybu v rámci vnitřního 
trhu, zákaz diskriminace mimo jiné na 
základě státní příslušnosti (nebo, v případě 
právnických osob, na základě členského 
státu, ve kterém jsou usazeny) a zásadu 
nutnosti a přiměřenosti veškerých omezení 
volného pohybu. Z žádného ustanovení 

(12) 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 musí také 
zajistit, aby byly tyto hodnoty ctěny i 
v případě pacientů a občanů z jiných 
členských států a aby bylo se všemi 
pacienty zacházeno spravedlivě podle toho, 
jakou zdravotní péči potřebují, a ne podle 
toho, ke kterému členskému státu se 
vztahuje jejich sociální zabezpečení. 
Přitom musí členské státy zachovávat 
zásadu volného pohybu v rámci vnitřního 
trhu, zákaz diskriminace mimo jiné na 
základě státní příslušnosti (nebo, v případě 
právnických osob, na základě členského 
státu, ve kterém jsou usazeny) a zásadu 
nutnosti a přiměřenosti veškerých omezení 
volného pohybu. Z žádného ustanovení 
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této směrnice však nevyplývá pro 
poskytovatele zdravotní péče povinnost 
přijmout pacienta z jiného členského státu 
k plánované léčbě nebo přijímat přednostně 
pacienty z jiných členských států na úkor 
jiných pacientů, kteří potřebují podobnou 
zdravotní péči a kteří by tím byli 
poškozeni, například v důsledku 
prodloužení čekací lhůty na léčbu. 

této směrnice však nevyplývá pro 
poskytovatele zdravotní péče povinnost 
přijmout pacienta z jiného členského státu 
k plánované léčbě nebo přijímat přednostně 
pacienty z jiných členských států na úkor 
jiných pacientů, kteří potřebují podobnou 
zdravotní péči a kteří by tím byli 
poškozeni, například v důsledku 
prodloužení čekací lhůty na léčbu. Měla by 
však být vypracována zvláštní opatření pro 
oběti nehod a hromadných naléhavých 
událostí, které potřebují lékařskou péči. 

Or. en

Odůvodnění

Je zřejmé, že by v případě nehody (nebo katastrofy) měla být zdravotní péče poskytována 
s minimálními administrativními postupy předchozího povolení. Potřeba rychlé reakce 
v naléhavých případech v hraničních oblastech bude vyžadovat širokou spolupráci členských 
států a jejich záchranných lékařských služeb na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) S ohledem na judikaturu Soudního 
dvora (rozsudek ze dne 11. března 2004, 
Komise v. Francie, C-496/01) nebrání 
právo Společenství tomu, aby v případě, že 
nejsou zavedena harmonizační opatření, 
členský stát stanovil v souvislosti 
s otázkou povolení vlastní úroveň ochrany 
veřejného zdraví ve vztahu k poskytovateli 
zdravotní péče usazenému v jiném 
členském státě, který si přeje poskytnout 
služby pacientům pojištěným v prvně 
jmenovaném členském státě. Přesto však 
není možno, aby platily současně 
podmínky stanovené pro účel získání 
uvedeného povolení i rovnocenné 
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zákonné podmínky, které již byly 
v členském státě, v němž je poskytovatel 
usazen, splněny.

Or. es

Odůvodnění

Jedná se o opatření, jehož účelem je zaručit občanům, že normy a kvalita budou přinejmenším 
rovnocenné normám a kvalitě platným v členském státě, v němž je pacient pojištěn.

Pozměňovací návrh 98
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pacienti z jiných členských států by 
navíc měli mít nárok na stejné zacházení 
jako příslušníci členského státu, v němž je 
léčba poskytována, a podle obecných 
zásad rovnosti a nediskriminace, které jsou 
uznány v článku 21 listiny, by neměli být
žádným způsobem diskriminováni na 
základě pohlaví, rasy, barvy pleti, 
etnického nebo sociálního původu, 
genetických znaků, jazyka, náboženského 
vyznání nebo víry, politického či jiného 
názoru, příslušnosti k národnostní menšině, 
majetku, původu, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace. Členské 
státy mohou činit rozdíly v léčbě 
poskytované různým skupinám pacientů 
pouze tehdy, pokud mohou doložit, že je to 
z lékařského hlediska oprávněné, například 
v případě zvláštních zákroků pro ženy nebo 
pro určité věkové skupiny (např. očkování 
zdarma pro děti nebo starší osoby). Jelikož 
tato směrnice ctí základní práva a dodržuje 
zásady uznávané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie, musí být 
prováděna a uplatňována s náležitým 
ohledem na právo na rovnost před 

(13) Podle obecných zásad rovnosti a 
nediskriminace, které jsou uznány v článku 
21 listiny, by pacienti z jiných členských 
států neměli být žádným způsobem 
diskriminováni na základě pohlaví, rasy, 
barvy pleti, etnického nebo sociálního 
původu, genetických znaků, jazyka, 
náboženského vyznání nebo víry, 
politického či jiného názoru, příslušnosti k 
národnostní menšině, majetku, původu, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace. Členské státy mohou činit 
rozdíly v léčbě poskytované různým 
skupinám pacientů jen tehdy, pokud 
mohou doložit, že je to z lékařského 
hlediska oprávněné, například v případě 
zvláštních zákroků pro ženy nebo pro 
určité věkové skupiny (např. očkování 
zdarma pro děti nebo starší osoby). Jelikož 
tato směrnice ctí základní práva a dodržuje 
zásady uznávané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie, musí být 
prováděna a uplatňována s náležitým 
ohledem na právo na rovnost před 
zákonem a zásadu nediskriminace v 
souladu s obecnými zásadami práva 
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zákonem a zásadu nediskriminace v 
souladu s obecnými zásadami práva 
stanovenými v článcích 20 a 21 listiny. 
Touto směrnicí není dotčena směrnice 
Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, 
kterou se zavádí zásada rovného zacházení 
s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
etnický původ, ani ostatní směrnice, 
kterými se provádí článek 13 Smlouvy o 
ES. Směrnice v tomto ohledu stanoví, že 
pacienti z jiných členských států mají mít 
nárok na stejné zacházení jako příslušníci 
členského státu, v němž je léčba 
poskytována, včetně nároku na ochranu 
před diskriminací stanovenou v právu 
Společenství a rovněž v právních 
předpisech členského státu, v němž je 
léčba poskytována.

stanovenými v článcích 20 a 21 listiny. 
Touto směrnicí není dotčena směrnice 
Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, 
kterou se zavádí zásada rovného zacházení 
s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
etnický původ, ani ostatní směrnice, 
kterými se provádí článek 13 Smlouvy o 
ES.

Or. nl

Odůvodnění

Viz rovněž odůvodnění pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 12.

Pozměňovací návrh 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Pokud pacienti pocházející z jiných 
členských států využijí veřejné zdravotní 
péče v jiné zemi, musí se řídit právními 
předpisy členského státu, v němž léčba 
probíhá, nebo regionu, v němž jsou 
ošetřováni, což se týká jak postupu 
přijímání pacientů, pořadníků či výběru 
lékaře, tak i práv pacientů 
a nemocničního řádu.

Or. es
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Odůvodnění

Skutečnost, že by měli přeshraniční pacienti jiná práva než pacienti z dané země, by mohla 
vyvolat v jednotlivých státech napětí a vznik zdvojeného systému.

Pozměňovací návrh 100
Linda McAvan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Výzkumy naznačují, že asi v 10 % 
případů je způsobena újma v důsledku 
zdravotní péče. Proto je nutné zajistit jasné 
společné závazky pro postup v případech, 
kdy byla způsobena újma v důsledku 
zdravotní péče, aby se zabránilo nedostatku 
důvěry v uvedené mechanismy, který by 
tvořil překážku využívání přeshraniční 
zdravotní péče. Krytím újmy a náhradou ze 
systémů země, v níž byla léčba poskytnuta, 
by neměla být dotčena možnost pro 
členské státy rozšířit krytí ze svých 
vnitrostátních systémů na pacienty z jejich 
země, kteří vyhledávají zdravotní péči 
v zahraničí, pokud je to pro ně vhodnější, 
zejména v případě pacientů, pro něž je 
využití zdravotní péče v jiném členském 
státě nezbytné. 

(15) Výzkumy naznačují, že asi v 10 % 
případů je způsobena újma v důsledku 
zdravotní péče. Proto je nutné zajistit, aby 
členské státy, v nichž je léčba 
poskytována, měly vhodné systémy (včetně 
poskytování následné péče) pro postup 
v případech, kdy byla podle definice platné 
v členském státě, v němž byla léčba 
poskytována, způsobena újma v důsledku 
zdravotní péče, aby se zabránilo nedostatku 
důvěry v uvedené mechanismy, který by 
tvořil překážku využívání přeshraniční 
zdravotní péče. Krytím újmy a náhradou ze 
systémů země, v níž byla léčba poskytnuta, 
by neměla být dotčena možnost pro 
členské státy rozšířit krytí ze svých 
vnitrostátních systémů na pacienty z jejich 
země, kteří vyhledávají zdravotní péči 
v zahraničí, pokud je to pro ně vhodnější, 
zejména v případě pacientů, pro něž je 
využití zdravotní péče v jiném členském 
státě nezbytné. 

Or. en

Odůvodnění

Definice újmy musí přihlížet ke skutečnosti, že právní systémy členských států obsahují různé 
definice újmy. Aby se předešlo nejasnostem, měli by léčeéní pacisnti spadat pod právní 
definici „újmy“ používané v členském státě, v němž je léčba poskytována.
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Pozměňovací návrh 101
Edite Estrela

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Výzkumy naznačují, že asi v 10 % 
případů je způsobena újma v důsledku 
zdravotní péče. Proto je nutné zajistit jasné 
společné závazky pro postup v případech,
kdy byla způsobena újma v důsledku 
zdravotní péče, aby se zabránilo nedostatku 
důvěry v uvedené mechanismy, který by 
tvořil překážku využívání přeshraniční 
zdravotní péče. Krytím újmy a náhradou ze 
systémů země, v níž byla léčba poskytnuta, 
by neměla být dotčena možnost pro 
členské státy rozšířit krytí ze svých 
vnitrostátních systémů na pacienty z jejich 
země, kteří vyhledávají zdravotní péči 
v zahraničí, pokud je to pro ně vhodnější, 
zejména v případě pacientů, pro něž je 
využití zdravotní péče v jiném členském 
státě nezbytné.

(15) Výzkumy naznačují, že asi v 10 % 
případů je způsobena újma v důsledku 
zdravotní péče. Proto je nutné zajistit jasné 
společné závazky pro postup 
v záležitostech stížností a náhrad za újmu 
v důsledku zdravotní péče, aby se zabránilo 
nedostatku důvěry v uvedené mechanismy, 
který by tvořil překážku využívání 
přeshraniční zdravotní péče. Krytím újmy a 
náhradou ze systémů země, v níž byla 
léčba poskytnuta, by neměla být dotčena 
možnost pro členské státy rozšířit krytí ze 
svých vnitrostátních systémů na pacienty 
z jejich země, kteří vyhledávají zdravotní 
péči v zahraničí, pokud je to pro ně 
vhodnější, zejména v případě pacientů, pro 
něž je využití zdravotní péče v jiném 
členském státě nezbytné.

Or. pt

Pozměňovací návrh 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Členské státy by měly zajistit, aby pro 
zdravotní péči poskytovanou na jejich 
území fungovaly mechanismy ochrany 
pacientů a náhrady za újmu a aby tyto 
mechanismy byly přiměřené povaze a 
rozsahu rizika. Povahu a/nebo podobu 

(16) Členské státy by měly zajistit, aby pro 
zdravotní péči poskytovanou na jejich 
území fungovaly mechanismy ochrany 
pacientů a náhrady za újmu a aby tyto 
mechanismy byly přiměřené povaze a 
rozsahu rizika. Povahu a/nebo podobu 
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tohoto mechanismu však určí členský stát. tohoto mechanismu však určí členský stát. 
V každém případě je třeba stanovit 
konkrétní ustanovení a zvláštní opatření 
pro koordinaci špičkových nemocničních 
zařízení, a to zejména proto, aby k nim 
pacienti ze zemí Evropské unie, kteří je 
skutečně potřebují, měli přístup. Za tímto 
účelem, a zejména pro pacienty s možností 
výběru, je důležité, aby každý členský stát 
stanovil na celostátní, regionální a místní 
úrovni orgány, které posoudí náležitosti 
skutečné nezbytnosti využít péči 
v zahraničí a vyhotoví seznamy těch, kdo 
mají předběžné povolení využít léčbu ve 
špičkovém zařízení jiného státu, než je stát 
trvalého pobytu. Členský stát, jehož je 
pacientstátním příslušníkem , tedy zajistí 
nezbytné finanční prostředky na úhradu 
předběžně schválené péče.

Or. it

Odůvodnění

Je třeba zhodnotit a umožnit evropským pacientům, aby mohli plně využít špičková evropská 
zařízení specializovaná na léčbu určitých onemocnění.

Pozměňovací návrh 103
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) 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 volný pohyb těchto 
osobních údajů z jednoho členského státu 
do druhého, ale zároveň by měla být 
zaručena ochrana základních práv 

(17) 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 volný pohyb těchto 
osobních údajů z jednoho členského státu 
do druhého, ale zároveň by měla být 
zaručena ochrana základních práv 
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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 zdraví, 
například k lékařské dokumentaci pacienta, 
která obsahuje např. diagnózu, výsledky 
vyšetření, posudky ošetřujících lékařů a 
údaje o veškerých provedených ošetřeních 
nebo zákrocích. Tato ustanovení se 
vztahují i na přeshraniční zdravotní péči, 
kterou upravuje tato směrnice.

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 zdraví, 
například k lékařské dokumentaci pacienta, 
která obsahuje např. diagnózu, výsledky 
vyšetření, posudky ošetřujících lékařů a 
údaje o veškerých provedených ošetřeních 
nebo zákrocích. Tato ustanovení se 
vztahují i na přeshraniční zdravotní péči, 
kterou upravuje tato směrnice. Pacient by 
měl mít možnost souhlas s předáním 
svých údajů kdykoli odvolat a po 
vymazání těchto údajů by měl obdržet 
příslušné potvrzení. 

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Právo na náhradu nákladů na 
zdravotní péči, která byla poskytnuta v 
jiném členském státě, ze zákonného 
systému sociálního zabezpečení pacientů 
jako pojištěných osob bylo uznáno 
několika rozsudky Soudního dvora. Soudní
dvůr se usnesl na tom, že ustanovení 
Smlouvy, která se týkají volného pohybu 
služeb, zahrnují svobodu příjemců 
zdravotní péče, včetně osob, které 
potřebují léčení, odebrat se do jiného 
členského státu, aby tam léčení 
podstoupili. Totéž platí pro příjemce 
zdravotní péče, kteří vyhledávají zdravotní 
péči poskytovanou v jiném členském státě 
jiným způsobem, například 
prostřednictvím služeb elektronického 

(18) Právo na náhradu nákladů na 
zdravotní péči nebo zakoupených věcí, 
spadajících do rámce zdravotní péče, která 
byla poskytnuta v jiném členském státě, ze 
zákonného systému sociálního zabezpečení 
pacientů jako pojištěných osob bylo 
uznáno několika rozsudky Soudního dvora. 
Soudní dvůr se usnesl na tom, že 
ustanovení Smlouvy, která se týkají 
volného pohybu služeb a věcí, zahrnují 
svobodu pacientů v jiném členském státě 
vědomě přijímat služby zdravotní péče a 
vědomě v jejím rámci zakupovat věci. 
Totéž platí pro příjemce zdravotní péče, 
kteří vyhledávají zdravotní péči
prostřednictvím telemedicíny poskytované 
z jiného členského státu, než ve kterém 
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zdravotnictví. Právní předpisy Společenství 
nezasahují do pravomoci členských států 
organizovat své zdravotnické systémy a 
systémy sociálního zabezpečení, ale 
členské státy musí při výkonu uvedených 
pravomocí zajistit soulad s právními 
předpisy Společenství, zejména s 
ustanoveními Smlouvy, která se týkají 
volného pohybu služeb. Uvedená 
ustanovení zakazují členským státům 
zavádět nebo zachovávat neoprávněná 
omezení výkonu uvedené svobody ve 
zdravotnictví.

jsou sociálně pojištěni. Právní předpisy 
Společenství nezasahují do pravomoci 
členských států organizovat své 
zdravotnické systémy a systémy sociálního 
zabezpečení, ale členské státy musí při 
výkonu uvedených pravomocí zajistit 
soulad s právními předpisy Společenství, 
zejména s ustanoveními Smlouvy, která se 
týkají volného pohybu služeb a věcí. 
Uvedená ustanovení zakazují členským 
státům zavádět nebo zachovávat 
neoprávněná omezení výkonu uvedených 
svobod.

Or. nl

Odůvodnění

Bod odůvodnění se nevztahuje pouze na poskytování péče, ale také na nákup věcí v rámci 
přeshraniční zdravotní péče. Tento bod odůvodnění bude dále lépe zformulován.

Pozměňovací návrh 105
John Bowis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Právo na náhradu nákladů na 
zdravotní péči, která byla poskytnuta 
v jiném členském státě, ze zákonného 
systému sociálního zabezpečení pacientů 
jako pojištěných osob bylo uznáno 
několika rozsudky Soudního dvora. Soudní 
dvůr se usnesl na tom, že ustanovení 
Smlouvy, která se týkají volného pohybu 
služeb, zahrnují svobodu příjemců 
zdravotní péče, včetně osob, které potřebují 
léčení, odebrat se do jiného členského 
státu, aby tam léčení podstoupili. Totéž 
platí pro příjemce zdravotní péče, kteří 
vyhledávají zdravotní péči poskytovanou 
v jiném členském státě jiným způsobem, 
například prostřednictvím služeb 

(18) Právo na náhradu nákladů na 
zdravotní péči, která byla poskytnuta 
v jiném členském státě, ze zákonného 
systému sociálního zabezpečení pacientů 
jako pojištěných osob bylo uznáno 
několika rozsudky Soudního dvora. Soudní 
dvůr se usnesl na tom, že ustanovení 
Smlouvy, která se týkají volného pohybu 
služeb, zahrnují svobodu příjemců 
zdravotní péče, včetně osob, které potřebují 
léčení, odebrat se do jiného členského 
státu, aby tam léčení podstoupili. Právní 
předpisy Společenství nezasahují do 
pravomoci členských států organizovat své 
zdravotnické systémy a systémy sociálního 
zabezpečení, ale členské státy musí při 
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elektronického zdravotnictví. Právní 
předpisy Společenství nezasahují do 
pravomoci členských států organizovat své 
zdravotnické systémy a systémy sociálního 
zabezpečení, ale členské státy musí při 
výkonu uvedených pravomocí zajistit 
soulad s právními předpisy Společenství, 
zejména s ustanoveními Smlouvy, která se 
týkají volného pohybu služeb. Uvedená 
ustanovení zakazují členským státům 
zavádět nebo zachovávat neoprávněná 
omezení výkonu uvedené svobody ve 
zdravotnictví.

výkonu uvedených pravomocí zajistit 
soulad s právními předpisy Společenství, 
zejména s ustanoveními Smlouvy, která se 
týkají volného pohybu služeb. Uvedená 
ustanovení zakazují členským státům 
zavádět nebo zachovávat neoprávněná 
omezení výkonu uvedené svobody ve 
zdravotnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Stefano Zappalà

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Právo na náhradu nákladů na 
zdravotní péči, která byla poskytnuta 
v jiném členském státě, ze zákonného 
systému sociálního zabezpečení pacientů 
jako pojištěných osob bylo uznáno 
několika rozsudky Soudního dvora. Soudní 
dvůr se usnesl na tom, že ustanovení 
Smlouvy, která se týkají volného pohybu 
služeb, zahrnují svobodu příjemců 
zdravotní péče, včetně osob, které potřebují 
léčení, odebrat se do jiného členského 
státu, aby tam léčení podstoupili. Totéž 
platí pro příjemce zdravotní péče, kteří 
vyhledávají zdravotní péči poskytovanou 
v jiném členském státě jiným způsobem, 
například prostřednictvím služeb 
elektronického zdravotnictví. Právní 
předpisy Společenství nezasahují do 
pravomoci členských států organizovat své 
zdravotnické systémy a systémy sociálního 
zabezpečení, ale členské státy musí při 
výkonu uvedených pravomocí zajistit 

(18) Právo na náhradu nákladů na 
zdravotní péči, která byla poskytnuta 
v jiném členském státě, ze zákonného 
systému sociálního zabezpečení pacientů 
jako pojištěných osob bylo uznáno 
několika rozsudky Soudního dvora. Soudní 
dvůr se usnesl na tom, že ustanovení 
Smlouvy, která se týkají volného pohybu 
služeb, zahrnují svobodu příjemců 
zdravotní péče, včetně osob, které potřebují 
léčení, odebrat se do jiného členského 
státu, aby tam léčení podstoupili. Právní 
předpisy Společenství nezasahují do 
pravomoci členských států organizovat své 
zdravotnické systémy a systémy sociálního 
zabezpečení, ale členské státy musí při 
výkonu uvedených pravomocí zajistit 
soulad s právními předpisy Společenství, 
zejména s ustanoveními Smlouvy, která se 
týkají volného pohybu služeb. Uvedená 
ustanovení zakazují členským státům 
zavádět nebo zachovávat neoprávněná 
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soulad s právními předpisy Společenství, 
zejména s ustanoveními Smlouvy, která se 
týkají volného pohybu služeb. Uvedená 
ustanovení zakazují členským státům 
zavádět nebo zachovávat neoprávněná 
omezení výkonu uvedené svobody ve 
zdravotnictví.

omezení výkonu uvedené svobody ve 
zdravotnictví.

Or. en

Odůvodnění

Tato zásada dosud není stanovena v judikatuře. Věta v bodu odůvodnění je proto zavádějící. 
Avšak ohledně internetových lékáren Evropský soudní dvůr (C-322/01) uznal, že určitá 
omezení jednotlivých států týkající se prodeje léčivých přípravků prostřednictvím internetu 
jsou v souladu ustanoveními Smlouvy, která se vztahují na vnitřní trh. Aby se zajistilo, že vše 
bude naprosto jasné, neměl by tento návrh způsobovat pochybnosti o zákonnosti pravidel o 
prodeji léků přes internet na úrovni členských států.

Pozměňovací návrh 107
Peter Liese

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Právo na náhradu nákladů na 
zdravotní péči, která byla poskytnuta 
v jiném členském státě, ze zákonného 
systému sociálního zabezpečení pacientů 
jako pojištěných osob bylo uznáno 
několika rozsudky Soudního dvora. Soudní 
dvůr se usnesl na tom, že ustanovení 
Smlouvy, která se týkají volného pohybu 
služeb, zahrnují svobodu příjemců 
zdravotní péče, včetně osob, které potřebují 
léčení, odebrat se do jiného členského 
státu, aby tam léčení podstoupili. Totéž 
platí pro příjemce zdravotní péče, kteří 
vyhledávají zdravotní péči poskytovanou 
v jiném členském státě jiným způsobem, 
například prostřednictvím služeb 
elektronického zdravotnictví. Právní 
předpisy Společenství nezasahují do 

(18) Právo na náhradu nákladů na 
zdravotní péči, která byla poskytnuta 
v jiném členském státě, ze zákonného 
systému sociálního zabezpečení pacientů 
jako pojištěných osob bylo uznáno 
několika rozsudky Soudního dvora. Soudní 
dvůr se usnesl na tom, že ustanovení 
Smlouvy, která se týkají volného pohybu 
služeb, zahrnují svobodu příjemců 
zdravotní péče, včetně osob, které potřebují 
léčení, odebrat se do jiného členského 
státu, aby tam léčení podstoupili. Právní 
předpisy Společenství nezasahují do 
pravomoci členských států organizovat své 
zdravotnické systémy a systémy sociálního 
zabezpečení, ale členské státy musí při 
výkonu uvedených pravomocí zajistit 
soulad s právními předpisy Společenství, 
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pravomoci členských států organizovat své 
zdravotnické systémy a systémy sociálního 
zabezpečení, ale členské státy musí při 
výkonu uvedených pravomocí zajistit 
soulad s právními předpisy Společenství, 
zejména s ustanoveními Smlouvy, která se 
týkají volného pohybu služeb. Uvedená 
ustanovení zakazují členským státům 
zavádět nebo zachovávat neoprávněná 
omezení výkonu uvedené svobody ve 
zdravotnictví.

zejména s ustanoveními Smlouvy, která se 
týkají volného pohybu služeb. Uvedená 
ustanovení zakazují členským státům 
zavádět nebo zachovávat neoprávněná 
omezení výkonu uvedené svobody ve 
zdravotnictví.

Or. de

Odůvodnění

Judikatura Soudního dvora se službami elektronického zdravotnictví nezabývala; toto tvrzení 
je zavádějící. Soudní dvůr naopak např. v souvislosti se zásilkovým prodejem léčiv uznal, že 
vnitrostátní zákazy zasílání léků dostupných pouze na lékařský předpis jsou v souladu se 
Smlouvou (C-322/01, Deutscher Apothekerverband). Návrh směrnice by neměl obsahovat 
případně si odporující výpovědi, aby byla zajištěna srozumitelnost.

Pozměňovací návrh 108
Anne Ferreira

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Právo na náhradu nákladů na 
zdravotní péči, která byla poskytnuta 
v jiném členském státě, ze zákonného 
systému sociálního zabezpečení pacientů 
jako pojištěných osob bylo uznáno 
několika rozsudky Soudního dvora. Soudní 
dvůr se usnesl na tom, že ustanovení 
Smlouvy, která se týkají volného pohybu 
služeb, zahrnují svobodu příjemců 
zdravotní péče, včetně osob, které potřebují 
léčení, odebrat se do jiného členského 
státu, aby tam léčení podstoupili. Totéž 
platí pro příjemce zdravotní péče, kteří 
vyhledávají zdravotní péči poskytovanou 
v jiném členském státě jiným způsobem, 

(18) Právo na náhradu nákladů na 
zdravotní péči, která byla poskytnuta 
v jiném členském státě, ze zákonného 
systému sociálního zabezpečení pacientů 
jako pojištěných osob bylo uznáno 
několika rozsudky Soudního dvora. Soudní 
dvůr se usnesl na tom, že ustanovení 
Smlouvy, která se týkají volného pohybu 
služeb, zahrnují svobodu příjemců 
zdravotní péče, včetně osob, které potřebují 
léčení, odebrat se do jiného členského 
státu, aby tam léčení podstoupili. Právní 
předpisy Společenství nezasahují do 
pravomoci členských států organizovat své 
zdravotnické systémy a systémy sociálního 
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například prostřednictvím služeb 
elektronického zdravotnictví. Právní 
předpisy Společenství nezasahují do 
pravomoci členských států organizovat své 
zdravotnické systémy a systémy sociálního 
zabezpečení, ale členské státy musí při 
výkonu uvedených pravomocí zajistit 
soulad s právními předpisy Společenství, 
zejména s ustanoveními Smlouvy, která se 
týkají volného pohybu služeb. Uvedená 
ustanovení zakazují členským státům 
zavádět nebo zachovávat neoprávněná 
omezení výkonu uvedené svobody ve 
zdravotnictví.

zabezpečení, ale členské státy musí při 
výkonu uvedených pravomocí zajistit 
soulad s právními předpisy Společenství, 
zejména s ustanoveními Smlouvy, která se 
týkají volného pohybu služeb. Uvedená 
ustanovení zakazují členským státům 
zavádět nebo zachovávat neoprávněná 
omezení výkonu uvedené svobody ve 
zdravotnictví.

Or. fr

Odůvodnění

Judikatura tuto zásadu nestanoví. Je tedy nutno ji zrušit. Tento pozměňovací návrh souvisí 
s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 41a (novému).

Pozměňovací návrh 109
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V souladu se zásadami stanovenými 
Soudním dvorem a aniž by došlo 
k ohrožení finanční rovnováhy 
zdravotnických systémů a systémů 
sociálního zabezpečení členských států, by 
měla být pacientům i zdravotnickým 
pracovníkům, poskytovatelům zdravotní 
péče a orgánům sociálního zabezpečení 
poskytnuta větší právní jistota ve věci 
náhrady nákladů na zdravotní péči.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Použití a uplatňování judikatury Evropského soudního dvora je výlučnou odpovědností 
členských států a celá řada z nich si s tím již poradila. V žádném případě není třeba tyto 
otázky řešit samostatnou směrnicí o přeshraniční zdravotní péči.

Pozměňovací návrh 110
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Je vhodné požadovat, aby i 
pacientům, kteří odcházejí za účelem 
využití zdravotní péče do jiného členského 
státu za jiných okolností, než jsou ty, které 
předpokládají ustanovení o koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení stanovené 
nařízením (EHS) č. 1408/71, bylo 
umožněno využívat výhod plynoucích ze 
zásady volného pohybu služeb v souladu 
se Smlouvou a ustanoveními této 
směrnice. Pacientům by mělo být 
zaručeno převzetí nákladů na uvedenou 
zdravotní péči přinejmenším v té výši, 
která by byla uhrazena za tutéž nebo 
podobnou zdravotní péči v členském státě, 
v němž je pacient pojištěn. Přitom se plně 
uznává odpovědnost členských států za 
určení rozsahu zdravotního pojištění 
dostupného jejich občanům a zabraňuje 
se tím významnému vlivu 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 
uvedených v článku 15 této směrnice.

vypouští se

Or. en
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Justification

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care.The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.

Pozměňovací návrh 111
Maria Berger

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Je vhodné požadovat, aby i pacientům, 
kteří odcházejí za účelem využití zdravotní 
péče do jiného členského státu za jiných 
okolností, než jsou ty, které předpokládají 
ustanovení o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení stanovené 
nařízením (EHS) č. 1408/71, bylo 
umožněno využívat výhod plynoucích ze 
zásady volného pohybu služeb v souladu se 
Smlouvou a ustanoveními této směrnice. 
Pacientům by mělo být zaručeno převzetí 
nákladů na uvedenou zdravotní péči 
přinejmenším v té výši, která by byla 
uhrazena za tutéž nebo podobnou 
zdravotní péči v členském státě, v němž je 
pacient pojištěn. Přitom se plně uznává 
odpovědnost členských států za určení 
rozsahu zdravotního pojištění dostupného 
jejich občanům a zabraňuje se tím 
významnému vlivu 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 

(21) Je vhodné požadovat, aby i pacientům, 
kteří odcházejí za účelem využití zdravotní 
péče do jiného členského státu za jiných 
okolností, než jsou ty, které předpokládají 
ustanovení o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení stanovené 
nařízením (EHS) č. 1408/71, bylo 
umožněno využívat výhod plynoucích ze 
zásady volného pohybu služeb v souladu se 
Smlouvou a ustanoveními této směrnice. 
Pacientům by mělo být zaručeno převzetí 
nákladů na uvedenou zdravotní péči. 
Přitom se plně uznává odpovědnost 
členských států za určení rozsahu 
zdravotního pojištění dostupného jejich 
občanům a zabraňuje se tím významnému 
vlivu na financování vnitrostátních 
systémů zdravotní péče. Členské státy by 
měly v rámci svých vnitrostátních právních 
předpisů umožnit náhradu nákladů na léčbu 
podle sazeb platných v členském státě, 
v němž byla léčba provedena. To nastává 
zejména v případě léčby, která je 
poskytována v rámci evropských 
referenčních sítí uvedených v článku 15 
této směrnice.
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v případě léčby, která je poskytována 
v rámci evropských referenčních sítí 
uvedených v článku 15 této směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Marianne Thyssen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Je vhodné požadovat, aby i pacientům, 
kteří odcházejí za účelem využití zdravotní 
péče do jiného členského státu za jiných 
okolností, než jsou ty, které předpokládají 
ustanovení o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení stanovené 
nařízením (EHS) č. 1408/71, bylo 
umožněno využívat výhod plynoucích ze 
zásady volného pohybu služeb v souladu se 
Smlouvou a ustanoveními této směrnice. 
Pacientům by mělo být zaručeno převzetí 
nákladů na uvedenou zdravotní péči 
přinejmenším v té výši, která by byla 
uhrazena za tutéž nebo podobnou zdravotní 
péči v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn. Přitom se plně uznává 
odpovědnost členských států za určení 
rozsahu zdravotního pojištění dostupného 
jejich občanům a zabraňuje se tím 
významnému vlivu 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 uvedených v 
článku 15 této směrnice.

(21) Je vhodné požadovat, aby i pacientům, 
kteří odcházejí za účelem využití zdravotní 
péče do jiného členského státu za jiných 
okolností, než jsou ty, které předpokládají 
ustanovení o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení stanovené 
nařízením (EHS) č. 1408/71, bylo 
umožněno využívat výhod plynoucích ze 
zásady volného pohybu služeb a věcí v 
souladu se Smlouvou a ustanoveními této 
směrnice. Pacientům by mělo být zaručeno 
převzetí nákladů na uvedenou zdravotní 
péči a věci přinejmenším v té výši, která by 
byla uhrazena nebo poskytnuta za tutéž 
nebo podobnou zdravotní péči a věci v 
členském státě, v němž je pacient pojištěn. 
Přitom se plně uznává odpovědnost 
členských států za určení rozsahu 
zdravotního pojištění dostupného jejich 
občanům a zabraňuje se tím významnému 
vlivu 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 uvedených v 
článku 15 této směrnice.
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Or. nl

Odůvodnění

Směrnice se nevztahuje pouze na poskytování péče, ale také na nákup věcí v rámci 
přeshraniční zdravotní péče. Tento bod odůvodnění bude dále lépe zformulován.

Pozměňovací návrh 113
Linda McAvan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Je vhodné požadovat, aby i pacientům, 
kteří odcházejí za účelem využití zdravotní 
péče do jiného členského státu za jiných 
okolností, než jsou ty, které předpokládají 
ustanovení o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení stanovené 
nařízením (EHS) č. 1408/71, bylo 
umožněno využívat výhod plynoucích ze 
zásady volného pohybu služeb v souladu se 
Smlouvou a ustanoveními této směrnice. 
Pacientům by mělo být zaručeno převzetí 
nákladů na uvedenou zdravotní péči 
přinejmenším v té výši, která by byla 
uhrazena za tutéž nebo podobnou
zdravotní péči v členském státě, v němž je 
pacient pojištěn. Přitom se plně uznává 
odpovědnost členských států za určení 
rozsahu zdravotního pojištění dostupného 
jejich občanům a zabraňuje se tím 
významnému vlivu 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 
uvedených v článku 15 této směrnice.

(21) Je vhodné požadovat, aby i pacientům, 
kteří odcházejí za účelem využití zdravotní 
péče do jiného členského státu za jiných 
okolností, než jsou ty, které předpokládají 
ustanovení o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení stanovené 
nařízením (EHS) č. 1408/71, bylo 
umožněno využívat výhod plynoucích ze 
zásady volného pohybu služeb v souladu se 
Smlouvou a ustanoveními této směrnice. 
Pacientům by mělo být zaručeno převzetí 
nákladů na uvedenou zdravotní péči 
přinejmenším v té výši, která by byla 
uhrazena za tuto zdravotní péči v členském
státě, v němž je pacient pojištěn. Přitom se 
plně uznává odpovědnost členských států 
za určení rozsahu zdravotního pojištění 
dostupného jejich občanům a zabraňuje se 
tím významnému vlivu 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 
uvedených v článku 15 této směrnice.
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Odůvodnění

Slovní spojení „tutéž nebo podobnou“ je z právního hlediska nejasné a mělo by být vypuštěno.

Pozměňovací návrh 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Je vhodné požadovat, aby i pacientům, 
kteří odcházejí za účelem využití zdravotní 
péče do jiného členského státu za jiných 
okolností, než jsou ty, které předpokládají 
ustanovení o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení stanovené 
nařízením (EHS) č. 1408/71, bylo 
umožněno využívat výhod plynoucích ze 
zásady volného pohybu služeb v souladu se 
Smlouvou a ustanoveními této směrnice. 
Pacientům by mělo být zaručeno převzetí 
nákladů na uvedenou zdravotní péči 
přinejmenším v té výši, která by byla 
uhrazena za tutéž nebo podobnou zdravotní 
péči v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn. Přitom se plně uznává 
odpovědnost členských států za určení 
rozsahu zdravotního pojištění dostupného 
jejich občanům a zabraňuje se tím
významnému vlivu 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 
uvedených v článku 15 této směrnice.

(21) Je vhodné požadovat, aby i pacientům, 
kteří odcházejí za účelem využití zdravotní 
péče do jiného členského státu za jiných 
okolností, než jsou ty, které předpokládají 
ustanovení o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení stanovené 
nařízením (EHS) č. 1408/71, bylo 
umožněno využívat výhod plynoucích ze 
zásady volného pohybu služeb v souladu se 
Smlouvou a ustanoveními této směrnice. 
Pacientům by mělo být zaručeno převzetí 
nákladů na uvedenou zdravotní péči 
přinejmenším v té výši, která by byla 
uhrazena za tutéž nebo podobnou zdravotní 
péči v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn. Přitom se plně uznává 
odpovědnost členských států za určení 
rozsahu zdravotního pojištění dostupného 
jejich občanům. Současně musí být 
zabráněno významnému vlivu 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 uvedených v článku 15 
této směrnice.
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Pozměňovací návrh 115
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Z hlediska pacienta tyto dva systémy 
souvisejí; buď se použije tato směrnice, 
nebo nařízení č. 1408/71. V každém 
případě jakékoli pojištěné osobě, která 
požádá o povolení pro využití léčby 
odpovídající jejímu zdravotnímu stavu v 
jiném členském státě, by mělo být toto 
povolení uděleno na základě podmínek 
stanovených v nařízeních č. 1408/71 a 
č. 883/04, pokud tato léčba nemůže být 
poskytnuta ve lhůtě, která je z lékařského 
hlediska ospravedlnitelná s přihlédnutím 
k současnému zdravotnímu stavu této 
osoby a předpokládanému průběhu 
nemoci. Pacientovi by neměla být 
odpírána práva, z nichž pro něj vyplývá 
větší prospěch, která jsou zaručena 
nařízeními č. 1408/71 a č. 883/04, pokud 
jsou splněny patřičné podmínky.

vypouští se

Or. en

Justification

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care.The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.
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