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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh smernice
–

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. en

Odôvodnenie

Táto smernica spôsobuje skôr neistotu ako zjednodušenie, keďže vytvára dodatočný systém 
popri systéme práv pacientov, ktorý už existuje podľa nariadení 1408/71 a 883/2004.
Nezaoberá sa kvalitou zdravotnej starostlivosti z hľadiska pacienta, a namiesto toho sa na ňu 
zameriava z hľadiska slobody služieb. Okrem toho vytvára tlak na právomoci členských štátov 
v oblasti zdravotníctva podľa článku 152 zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
–

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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 
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883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Urszula Krupa

Návrh smernice
–

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. pl

Odôvodnenie

Návrh smernice treba odmietnuť, lebo nebol dostatočne premyslený a vyvolá administratívne 
náklady na úrovni EÚ. Prijatie smernice na úrovni EÚ spôsobí zriadenie nového 
komitologického výboru (výbor pre bezpečnú, vysokokvalitnú a účinnú cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť), a to znamená nové pracovné miesta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY o uplatňovaní 
práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti

Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY o uplatňovaní 
práv pacientov pri prístupe k bezpečnej, 
vysokokvalitnej a účinnej zdravotnej 
starostlivosti za spravodlivých podmienok

Or. es

Odôvodnenie

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 
estructurarla: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh smernice Európskeho parlamentu 
a Rady o uplatňovaní práv pacientov 
pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Návrh smernice Európskeho parlamentu 
a Rady o cezhraničnej mobilite pacientov 
a právach pacientov

Or. nl

Odôvodnenie

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 proposal for a directive on 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej
článok 95,

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 152,
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Or. es

Odôvodnenie

Článok 95 Zmluvy nepokrýva prijatie tejto smernice, keďže sa netýka vytvorenia alebo 
fungovania vnútorného trhu. Článok 152 poskytuje lepší základ, aj keď výslovne stanovuje, že 
činnosť Spoločenstva v oblasti verejného zdravia musí plne rešpektovať zodpovednosť 
členských štátov za organizáciu zdravotníctva a poskytovanie zdravotníckych služieb 
a zdravotnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 95,

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
články 16 a 152,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 95,

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
články 42, 152 a 308,

Or. en

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej
článok 95,

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej
články 95, 137 a 152,

Or. fr

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 95,

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 95 a článok 152,

Or. en
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Odôvodnenie

Podľa článku 152 môže Spoločenstvo prijať opatrenia zamerané na zabezpečenie  vysokej 
úrovne ochrany ľudského zdravia (namiesto toho, k nej len prispelo). Treba zdôrazniť, že 
smernica týkajúca sa zdravotnej starostlivosti nesmie byť založená len na pravidlách 
týkajúcich sa vnútorného trhu, ale mala by tiež zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského 
zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 95,

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
články 95 a 152,

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tejto smernice nie je len umožniť voľný pohyb ľudí, ale najmä zabezpečiť vysokú 
úroveň verejného zdravia v rámci Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Podľa článku 137 a najmä jeho 
odsekov 1, 2 a 4 by mal návrh Komisie 
rešpektovať právomoc členských štátov, 
keďže práva občanov v oblasti sociálneho 
zabezpečenia vyplývajú z ich štatútu 
zamestnancov.

Or. fr



AM\763599SK.doc 9/67 PE418.293v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Bez ohľadu na túto smernicu 
zostávajú členské štáty naďalej samy 
zodpovedné za poskytovanie bezpečnej, 
kvalitnej, účinnej a z kvantitatívneho 
hľadiska dostatočnej zdravotnej 
starostlivosti občanom na svojom území. 
Členské štáty nesmú v žiadnom prípade 
zrušiť zdravotnú starostlivosť z dôvodu, 
že sa ponúka aj v iných členských štátoch. 
Zároveň táto smernica nesmie viesť k 
tomu, aby boli pacienti akýmkoľvek 
spôsobom nabádaní odchádzať za 
zdravotnou starostlivosťou do iného 
členského štátu.

Or. nl

Odôvodnenie

Zdravotná starostlivosť je a naďalej zostáva zodpovednosťou každého členského štátu 
a nemôže ani nesmie sa presúvať na iný členský štát. Táto smernica nesmie viesť k tomu, aby 
členské štáty prenášali túto zodpovednosť na Európsku úniu alebo aby poisťovne v súvislosti 
s hospodárskymi záujmami nakupovali starostlivosť v zahraničí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Åsa Westlund

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Za predpokladu, že sú splnené 
podmienky odvolania sa na článok 95 
Zmluvy ako na právny základ, základom 
pre právne predpisy Spoločenstva je tento 

vypúšťa sa
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právny základ aj v prípade, že pri procese 
rozhodovania je rozhodujúcim faktorom 
ochrana verejného zdravia; preto sa 
v článku 95 ods. 3 Zmluvy vyslovene 
vyžaduje, aby Komisia v záujme 
dosiahnutia harmonizácie zabezpečila 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia 
prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci 
z nových vedeckých poznatkov.

Or. sv

Odôvodnenie

Zdravotná starostlivosť nie je ako akákoľvek iná služba alebo tovar, a táto smernica by sa 
preto nemala odvolávať na článok 95 zmluvy ako na svoj právny základ, ale mala by skôr 
vychádzať z článku 152.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Za predpokladu, že sú splnené 
podmienky odvolania sa na článok 95 
Zmluvy ako na právny základ, základom 
pre právne predpisy Spoločenstva je tento 
právny základ aj v prípade, že pri procese 
rozhodovania je rozhodujúcim faktorom 
ochrana verejného zdravia; preto sa 
v článku 95 ods. 3 Zmluvy vyslovene 
vyžaduje, aby Komisia v záujme 
dosiahnutia harmonizácie zabezpečila 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia 
prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci 
z nových vedeckých poznatkov.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Toto odôvodnenie je zbytočné, lebo PDN zavádza dvojaký právny základ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Za predpokladu, že sú splnené 
podmienky odvolania sa na článok 95 
Zmluvy ako na právny základ, základom 
pre právne predpisy Spoločenstva je tento
právny základ aj v prípade, že pri procese 
rozhodovania je rozhodujúcim faktorom 
ochrana verejného zdravia; preto sa 
v článku 95 ods. 3 Zmluvy vyslovene 
vyžaduje, aby Komisia v záujme 
dosiahnutia harmonizácie zabezpečila 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia 
prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci z 
nových vedeckých poznatkov.

(2) Za predpokladu, že nie sú splnené 
podmienky odvolania sa na článok 95 
Zmluvy ako na právny základ, právne 
predpisy Spoločenstva by mali mať
rovnaký právny základ ako nariadenie 
883/2004/ES o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia a mali by tiež 
zohľadňovať článok 152 zmluvy. Treba 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
ľudského zdravia prihliadajúc najmä na 
vývoj vychádzajúci z nových vedeckých 
poznatkov.

Or. en

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Anne Ferreira

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Za predpokladu, že sú splnené 
podmienky odvolania sa na článok 95 
Zmluvy ako na právny základ, základom 
pre právne predpisy Spoločenstva je tento 
právny základ aj v prípade, že pri procese 
rozhodovania je rozhodujúcim faktorom 
ochrana verejného zdravia; preto sa 
v článku 95 ods. 3 Zmluvy vyslovene 
vyžaduje, aby Komisia v záujme 
dosiahnutia harmonizácie zabezpečila 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia 
prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci 
z nových vedeckých poznatkov.

(2) Za predpokladu, že sú splnené 
podmienky odvolania sa na článok 95 
zmluvy ako na právny základ, základom pre 
právne predpisy Spoločenstva je tento
právny základ aj v prípade, že pri procese 
rozhodovania je rozhodujúcim faktorom 
ochrana verejného zdravia; preto sa 
v článku 95 ods. 3 zmluvy vyslovene 
vyžaduje, aby Komisia v záujme 
dosiahnutia harmonizácie zabezpečila 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

Or. fr

Odôvodnenie

Posledná veta je neopodstatnená, pretože táto smernica sa týka podmienok prístupu a platby 
alebo úhrady zdravotnej starostlivosti, ktorú pacienti prijímajú v inom členskom štáte, než je 
štát, v ktorom sú poistení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Anne Ferreira

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava všeobecné právne zásady 
uznávané najmä Chartou základných práv 
Európskej únie. Právo na prístup k 
zdravotnej starostlivosti a právo využívať 
lekársku starostlivosť za podmienok 
ustanovených vnútroštátnymi zákonmi 
a postupmi sú základné práva uznané 

(3) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava všeobecné právne zásady 
uznávané najmä Chartou základných práv 
Európskej únie. Právo na prístup k 
zdravotnej starostlivosti a právo využívať 
lekársku starostlivosť za podmienok 
ustanovených vnútroštátnymi zákonmi 
a postupmi sú základné práva uznané 
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v článku 35 Charty základných práv 
Európskej únie. Osobitne sa táto smernica 
musí vykonávať a uplatňovať s náležitým 
rešpektovaním súkromného a rodinného 
života, ochrany osobných údajov, rovnosti 
pred zákonom, princípu zákazu 
diskriminácie a práva na účinnú právnu 
ochranu a spravodlivý proces v súlade so 
všeobecnými právnymi zásadami 
zakotvenými v článkoch 7, 8, 20, 21, 47 
Charty.

v článku 34 odsekoch 1 a 2 a v článku 35 
Charty základných práv Európskej únie. 
Osobitne sa táto smernica musí vykonávať 
a uplatňovať s náležitým rešpektovaním 
súkromného a rodinného života, ochrany 
osobných údajov, rovnosti pred zákonom, 
princípu zákazu diskriminácie a práva na 
účinnú právnu ochranu a spravodlivý 
proces v súlade so všeobecnými právnymi 
zásadami zakotvenými v článkoch 7, 8, 20, 
21 a 47 charty.

Or. fr

Odôvodnenie

V článku 35 Charty základných práv Európskej únie sa pripomína cieľ vysokej úrovne 
ochrany zdravia pri vymedzovaní a vykonávaní politík Únie a právo využívať lekársku 
starostlivosť za  podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi. 
V článku 34 sa uznáva a rešpektuje právo na prístup k dávkam sociálneho zabezpečenia 
a k sociálnym službám, ktoré poskytujú ochranu v rôznych prípadoch, okrem iného v prípade 
choroby, v súlade s právom Spoločenstva a vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava všeobecné právne zásady 
uznávané najmä Chartou základných práv 
Európskej únie. Právo na prístup k 
zdravotnej starostlivosti a právo využívať 
lekársku starostlivosť za podmienok 
ustanovených vnútroštátnymi zákonmi a 
postupmi sú základné práva uznané v 
článku 35 Charty základných práv 
Európskej únie . Osobitne sa táto smernica 
musí vykonávať a uplatňovať s náležitým 
rešpektovaním súkromného a rodinného 
života, ochrany osobných údajov, rovnosti 

(3) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava všeobecné právne zásady 
uznávané najmä Chartou základných práv 
Európskej únie.  Právo na prístup k 
zdravotnej starostlivosti a právo využívať 
lekársku starostlivosť za podmienok 
ustanovených vnútroštátnymi zákonmi a 
postupmi sú základné práva uznané v 
článku 35 Charty základných práv 
Európskej únie. Osobitne sa táto smernica 
musí vykonávať a uplatňovať s náležitým 
rešpektovaním súkromného a rodinného 
života, ochrany osobných údajov, rovnosti 
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pred zákonom, princípu zákazu 
diskriminácie a práva na účinnú právnu 
ochranu a spravodlivý proces v súlade so 
všeobecnými právnymi zásadami 
zakotvenými v článkoch 7, 8, 20, 21, 47 
Charty.

pred zákonom, princípu zákazu 
diskriminácie, základných etických volieb 
členských štátov a práva na účinnú právnu 
ochranu a spravodlivý proces v súlade so 
všeobecnými právnymi zásadami 
zakotvenými v článkoch 7, 8, 20, 21, 47 
charty.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Systémy zdravotníctva v Spoločenstve
sú hlavnou súčasťou vysokého stupňa 
sociálnej ochrany v Európe a prispievajú 
k sociálnej súdržnosti a sociálnej 
spravodlivosti, ako aj k trvalo 
udržateľnému rozvoju. Sú takisto súčasťou
širšieho rámca služieb všeobecného 
záujmu.

(4) Zdravie a zdravotné systémy členských 
štátov sú záležitosťou všeobecného 
záujmu. Systémy zdravotníctva 
v členských štátoch sú hlavnou súčasťou 
vysokého stupňa sociálnej ochrany 
v Európe a prispievajú k sociálnej 
súdržnosti a sociálnej spravodlivosti, ako aj 
k trvalo udržateľnému rozvoju. Ak je 
potrebné pripomenúť ich osobitný 
charakter, zároveň sú i súčasťou širšieho 
rámca služieb všeobecného záujmu.

Or. fr
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Odôvodnenie

Úloha zdravotných systémov je, samozrejme, kľúčová, ako zdôrazňuje i Komisia, a treba na 
ňu upozorniť, tak ako treba pripomenúť skutočnosť, že tieto systémy sú záležitosťou 
všeobecného záujmu a že majú osobitný charakter vzhľadom na úlohy, ktoré sú im zverené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Ako potvrdil pri rôznych príležitostiach 
Súdny dvor, všetky zdravotnícke služby
spadajú do rozsahu pôsobnosti Zmluvy, 
pričom uznal ich špecifický charakter.

(5) Ako potvrdil pri rôznych príležitostiach 
Súdny dvor, všetky prípady cezhraničného 
poskytovania zdravotníckych služieb
spadajú do rozsahu pôsobnosti zmluvy, 
pričom uznal ich špecifický charakter.

Or. nl

Odôvodnenie

Európsky súdny dvor potvrdil uplatniteľnosť zmluvy len na prípady týkajúce sa cezhraničného 
poskytovania zdravotníckych služieb. Súdny dvor napríklad vo veci Watts C- 372/04 stanovil, 
že je irelevantné, že britský vnútroštátny zdravotný systém má výlučne verejný charakter, 
pričom je financovaný štátom a zabezpečuje bezplatné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 
Relevantná je hlavná transakcia medzi pani Wattsovou a francúzskou nemocnicou, v rámci 
ktorej pani Watts zaplatila za starostlivosť, a teda bola príjemcom služieb v zmysle zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Ako potvrdil pri rôznych príležitostiach 
Súdny dvor, všetky zdravotnícke služby 
spadajú do rozsahu pôsobnosti Zmluvy, 
pričom uznal ich špecifický charakter.

(5) Ako potvrdil pri rôznych príležitostiach 
Súdny dvor, všetky zdravotnícke služby 
spadajú do rozsahu pôsobnosti Zmluvy, 
pričom uznal ich špecifický charakter. 
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Všetci občania EÚ, ktorí sú držiteľmi
európskeho preukazu zdravotného 
poistenia, by podľa zásady solidarity 
a reciprocity mali mať najmä nárok na 
pohotovostnú starostlivosť v každom 
členskom štáte, v ktorom sa nachádzajú, 
bez ohľadu na finančné dôsledky 
vyplývajúce z liečby pre nemocnicu 
poskytujúcu službu alebo krajinu 
prípadne miestny orgán zodpovedný za 
túto nemocnicu. V súlade so zásadou 
reciprocity by mal za služby platiť členský 
štát, v ktorom bola pohotovostná 
starostlivosť poskytnutá a náklady by mal 
následne preplatiť členský štát, v ktorom 
je pacient poistený.

Or. it

Odôvodnenie

Táto smernica by mala tiež umožniť využívanie výhod európskeho preukazu zdravotného 
poistenia a opätovne potvrdiť právo pacientov na pohotovostné ošetrenie bez ohľadu na to, 
kde sa nachádzajú, koľko finančných prostriedkov majú alebo na to, v ktorom členskom štáte 
sú poistení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Adamos Adamou

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Ako potvrdil pri rôznych príležitostiach 
Súdny dvor, všetky zdravotnícke služby 
spadajú do rozsahu pôsobnosti Zmluvy, 
pričom uznal ich špecifický charakter. 

(5) Ako potvrdil pri rôznych príležitostiach 
Súdny dvor, všetky zdravotnícke služby 
spadajú do rozsahu pôsobnosti Zmluvy, 
pričom uznal ich špecifický charakter. 
Podľa článku 152 zmluvy má 
Spoločenstvo v oblasti verejného 
zdravotníctva len doplnkové právomoci, 
keďže táto oblasť je v zodpovednosti 
členských štátov, a tie môžu uzatvárať 
dohody medzi sebou vrátane tých, ktoré sa 
týkajú cezhraničného zdravotníctva pre 
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pacientov.

Or. el

Odôvodnenie

Podľa článku 152 Zmluvy o ES sú samotné členské štáty zodpovedné za rozhodnutia týkajúce 
organizácie a financovania svojich systémov zdravotníctva a vymedzenie pojmu nemocničnej 
starostlivosti.

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

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Táto smernica dodržiava 
a neohrozuje slobodu každého členského 
štátu rozhodnúť sa o tom, ktorý typ 
zdravotnej starostlivosti považuje za 
vhodný. Žiadne ustanovenie tejto 
smernice sa by sa nemalo vykladať tak, že 
ohrozuje základné etické voľby členských 
štátov, a to najmä pokiaľ ide o ochranu 
práva na život každého človeka.

Or. en

Odôvodnenie

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.



PE418.293v01-00 18/67 AM\763599SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Niektoré otázky súvisiace 
s cezhraničnou zdravotnou 
starostlivosťou, najmä úhrada zdravotnej 
starostlivosti poskytnutej v inom členskom 
štáte ako je štát, v ktorom má prijímateľ 
bydlisko, už Súdny dvor riešil. Keďže 
zdravotná starostlivosť bola vyňatá 
z rozsahu pôsobnosti smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/123/ES z 12. decembra 2006 o 
službách na vnútornom trhu, je dôležité, 
aby sa problémy riešili formou osobitného 
právneho nástroja Spoločenstva, aby sa 
dosiahlo všeobecnejšie a účinnejšie 
uplatňovanie princípov, ktoré vyvinul 
Súdny dvor na základe jednotlivých 
prípadov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zdravotná starostlivosť bola vylúčená z pôsobnosti smernice 2006/123/ES o službách na 
vnútornom trhu z pádnych dôvodov – nie je to vec pre reguláciu vnútorného trhu. Nie je 
potrebné opätovné zavádzanie tých istých vecí (uhrádzanie zdravotnej starostlivosti v inom 
členskom štáte, definícia nemocničnej starostlivosti atď.) obsiahnutých v návrhu smernice 
o službách na vnútornom trhu prostredníctvom samostatného návrhu smernice o cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti. Uplatňovanie príslušnej judikatúry Súdneho dvora je výlučne 
v zodpovednosti členských štátov. V tejto veci nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Cieľom tejto smernice je zaviesť 
všeobecný rámec pre poskytovanie 
bezpečnej, kvalitnej a účinnej 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 
v Spoločenstve a zabezpečiť mobilitu 
pacientov a slobodu poskytovať zdravotnú 
starostlivosť, ako aj vysoký stupeň 
ochrany zdravia a pritom v plnej miere 
rešpektovať zodpovednosť členských 
štátov za definovanie dávok sociálneho 
zabezpečenia súvisiacich so zdravím a 
organizáciou a poskytovaním zdravotnej 
a lekárskej starostlivosti a dávok 
sociálneho zabezpečenia najmä v prípade 
ochorenia.

(8) Cieľom tejto smernice je stanoviť 
pravidlá uhrádzania nákladov na 
zdravotnú starostlivosť prijatú v inom 
členskom štáte pre pacientov, ktorí sa 
rozhodnú vycestovať do iného členského 
štátu na účely využitia zdravotnej 
starostlivosti, a umožniť spoluprácu 
medzi členskými štátmi, pokiaľ ide 
o posudzovanie zdravotníckych 
technológií, referenčných stredísk 
a služieb e-zdravia, pri plnom 
rešpektovaní vnútroštátnych právomocí 
v organizácii a poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti v súlade so zásadami 
univerzálneho prístupu, solidarity, 
dostupnosti, rovnakej územnej 
prístupnosti a demokratickej kontroly.
Plne rešpektuje zodpovednosť členských 
štátov v oblasti zdravotníctva v súlade so 
zmluvou vrátane definovania dávok 
sociálneho zabezpečenia súvisiacich so 
zdravím a organizáciou a poskytovaním 
zdravotnej a lekárskej starostlivosti 
a dávok sociálneho zabezpečenia najmä 
v prípade ochorenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Cieľom tejto smernice je zaviesť 
všeobecný rámec pre poskytovanie 

(8) Cieľom tejto smernice je doplniť 
nariadenie 1408/71 a naň nadväzujúce 
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bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti v Spoločenstve a 
zabezpečiť mobilitu pacientov a slobodu 
poskytovať zdravotnú starostlivosť, ako aj
vysoký stupeň ochrany zdravia a pritom v 
plnej miere rešpektovať zodpovednosť 
členských štátov za definovanie dávok 
sociálneho zabezpečenia súvisiacich so 
zdravím a organizáciou a poskytovaním 
zdravotnej a lekárskej starostlivosti a 
dávok sociálneho zabezpečenia najmä v 
prípade ochorenia.

nariadenie 883/2004 so zreteľom na 
poskytovanie bezpečnej, kvalitnej a účinnej 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 
v Spoločenstve a zabezpečiť uplatňovanie 
práv pacientov v rámci mobility pacientov 
a vysoký stupeň ochrany zdravia a pritom 
v plnej miere rešpektovať zodpovednosť 
členských štátov za definovanie dávok 
sociálneho zabezpečenia súvisiacich 
so zdravím a organizáciou a poskytovaním 
zdravotnej a lekárskej starostlivosti 
a dávok sociálneho zabezpečenia najmä 
v prípade ochorenia. 

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Cieľom tejto smernice je zaviesť 
všeobecný rámec pre poskytovanie 
bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti v Spoločenstve
a zabezpečiť mobilitu pacientov a slobodu 
poskytovať zdravotnú starostlivosť, ako aj 
vysoký stupeň ochrany zdravia a pritom 
v plnej miere rešpektovať zodpovednosť 
členských štátov za definovanie dávok 
sociálneho zabezpečenia súvisiacich 
so zdravím a organizáciou a poskytovaním

(8) Cieľom tejto smernice je zaviesť 
všeobecný rámec pre poskytovanie 
bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti v Spoločenstve 
v súvislosti s mobilitou pacientov, ako aj 
s vysokým stupňom ochrany zdravia,
a pritom v plnej miere 
rešpektovať zodpovednosť členských 
štátov za definovanie dávok sociálneho 
zabezpečenia súvisiacich so zdravím a za 
organizáciu a poskytovanie zdravotnej 
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zdravotnej a lekárskej starostlivosti 
a dávok sociálneho zabezpečenia najmä 
v prípade ochorenia.

a lekárskej starostlivosti, ako aj dávok 
sociálneho zabezpečenia najmä v prípade 
ochorenia.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhnutá smernica sa vzťahuje len na mobilitu pacientov a nie na voľný pohyb 
poskytovateľov služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Linda McAvan

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Cieľom tejto smernice je zaviesť 
všeobecný rámec pre poskytovanie 
bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti v Spoločenstve 
a zabezpečiť mobilitu pacientov a slobodu 
poskytovať zdravotnú starostlivosť, ako aj
vysoký stupeň ochrany zdravia a pritom 
v plnej miere rešpektovať zodpovednosť 
členských štátov za definovanie dávok 
sociálneho zabezpečenia súvisiacich 
so zdravím a organizáciou a poskytovaním 
zdravotnej a lekárskej starostlivosti 
a dávok sociálneho zabezpečenia najmä 
v prípade ochorenia.

(8) Cieľom tejto smernice je zaviesť 
všeobecný rámec pre poskytovanie 
bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti v Spoločenstve 
v súvislosti s mobilitou pacientov a vysoký 
stupeň ochrany zdravia a pritom v plnej 
miere rešpektovať zodpovednosť 
členských štátov za definovanie dávok 
sociálneho zabezpečenia súvisiacich 
so zdravím a organizáciou a poskytovaním 
zdravotnej a lekárskej starostlivosti 
a dávok sociálneho zabezpečenia najmä 
v prípade ochorenia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN objasňuje, že táto smernica nepokrýva voľný pohyb alebo poskytovanie služieb.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Colm Burke

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Cieľom tejto smernice je zaviesť 
všeobecný rámec pre poskytovanie 
bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti v Spoločenstve 
a zabezpečiť mobilitu pacientov a slobodu 
poskytovať zdravotnú starostlivosť, ako aj 
vysoký stupeň ochrany zdravia a pritom 
v plnej miere rešpektovať zodpovednosť 
členských štátov za definovanie dávok 
sociálneho zabezpečenia súvisiacich 
so zdravím a organizáciou a poskytovaním 
zdravotnej a lekárskej starostlivosti 
a dávok sociálneho zabezpečenia najmä 
v prípade ochorenia. 

(8) Cieľom tejto smernice je zaviesť 
všeobecný rámec pre poskytovanie 
bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti v Spoločenstve,
zabezpečiť mobilitu pacientov a slobodu 
poskytovať zdravotnú starostlivosť, ako aj 
vysoký stupeň ochrany zdravia a uľahčiť 
poskytovanie cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti, a pritom v plnej miere 
rešpektovať zodpovednosť členských 
štátov za definovanie dávok sociálneho 
zabezpečenia súvisiacich so zdravím a 
organizáciou a poskytovaním zdravotnej 
a lekárskej starostlivosti a dávok 
sociálneho zabezpečenia najmä v prípade 
ochorenia.

Or. en

Odôvodnenie

Právne predpisy, ktoré sa zameriavajú na riešenie uplatňovania práva pacientov na 
cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, by za určitých okolností mali jednoznačne uznať prínos 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.  Je to osobitne prípad zriedkavých ochorení, v prípade 
ktorých nie je dostupná liečba v rámci príslušného členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Cieľom tejto smernice je zaviesť 
všeobecný rámec pre poskytovanie 
bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti v Spoločenstve 

(8) Cieľom tejto smernice je zaviesť 
všeobecný rámec pre poskytovanie 
bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti v Spoločenstve 
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a zabezpečiť mobilitu pacientov a slobodu 
poskytovať zdravotnú starostlivosť, ako aj 
vysoký stupeň ochrany zdravia a pritom 
v plnej miere rešpektovať zodpovednosť 
členských štátov za definovanie dávok 
sociálneho zabezpečenia súvisiacich 
so zdravím a organizáciou a poskytovaním 
zdravotnej a lekárskej starostlivosti 
a dávok sociálneho zabezpečenia najmä 
v prípade ochorenia.

a povoliť mobilitu pacientov za určitých 
podmienok a slobodu poskytovať 
zdravotnú starostlivosť, ako aj vysoký 
stupeň ochrany zdravia a pritom v plnej 
miere rešpektovať zodpovednosť 
členských štátov za definovanie dávok 
sociálneho zabezpečenia súvisiacich 
so zdravím a organizáciou a poskytovaním 
zdravotnej a lekárskej starostlivosti 
a dávok sociálneho zabezpečenia najmä 
v prípade ochorenia.

Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné znovu potvrdiť právo občanov na ošetrenie v blízkosti miesta bydliska a ak sa má 
povoliť mobilita pacientov, treba ju povoliť za určitých podmienok.
V druhej časti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa nadväzuje na znenie ustanovení 
zmlúv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Thomas Ulmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Cieľom tejto smernice je zaviesť 
všeobecný rámec pre poskytovanie 
bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti v Spoločenstve 
a zabezpečiť mobilitu pacientov a slobodu 
poskytovať zdravotnú starostlivosť, ako aj 
vysoký stupeň ochrany zdravia a pritom 
v plnej miere rešpektovať zodpovednosť 
členských štátov za definovanie dávok 
sociálneho zabezpečenia súvisiacich 
so zdravím a organizáciou a poskytovaním
zdravotnej a lekárskej starostlivosti 
a dávok sociálneho zabezpečenia najmä 
v prípade ochorenia.

(8) Cieľom tejto smernice je zaviesť 
všeobecný rámec pre poskytovanie 
bezpečnej, kvalitnej a účinnej cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti v Spoločenstve 
a zabezpečiť mobilitu pacientov a slobodu 
poskytovať zdravotnú starostlivosť, ako aj 
vysoký stupeň ochrany zdravia a pritom 
naďalej v plnej miere 
rešpektovať zodpovednosť členských 
štátov za definovanie dávok sociálneho 
zabezpečenia súvisiacich so zdravím a za 
organizáciu a poskytovanie zdravotnej 
a lekárskej starostlivosti a dávok 
sociálneho zabezpečenia najmä v prípade 
ochorenia.
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Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Thomas Ulmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Táto smernica o uplatňovaní práv 
pacientov pri cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti sa vzťahuje na všetky typy 
zdravotnej starostlivosti. Ako potvrdil 
Súdny dvor, ani osobitná och povaha, ani 
spôsob, akým sa organizujú alebo 
financujú, ich nevynímajú z oblasti 
uplatňovania základného princípu slobody 
pohybu. Pokiaľ ide o dlhodobú 
starostlivosť, smernica sa nevzťahuje na 
pomoc a podporu rodinám alebo 
jednotlivcom, ktorí sú počas dlhšieho 
obdobia v stave núdze. Nevzťahuje sa 
napríklad na ubytovanie alebo pomoc 
poskytovanú starším ľuďom alebo deťom 
prostredníctvom sociálnych pracovníkov 
alebo dobrovoľníkov, ktorí poskytujú 
starostlivosť, iných ako odborníkov v 
oblasti zdravotníctva.

(9) Táto smernica o uplatňovaní práv 
pacientov pri cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti sa vzťahuje na všetky typy 
zdravotnej starostlivosti. Ako potvrdil 
Súdny dvor, ani osobitná povaha, ani 
spôsob, akým sa organizujú alebo 
financujú, ich nevynímajú z oblasti 
uplatňovania základného princípu slobody 
pohybu. Pokiaľ ide o dlhodobú 
starostlivosť, smernica sa nevzťahuje na 
pomoc a podporu rodinám alebo 
jednotlivcom, ktorí počas dlhšieho obdobia 
potrebujú osobitnú starostlivosť, podporu, 
opateru alebo pomoc, pokiaľ ide cielene 
o vecné dávky, resp. pomoc, ktoré sa 
poskytujú prostredníctvom solidárneho 
spoločenstva. Sú to predovšetkým také 
služby dlhodobej starostlivosti, ktoré sa 
považujú za potrebné na to, aby sa osobe 
odkázanej na starostlivosť umožnil čo 
najplnohodnotnejší život, o ktorom môže 
sama rozhodovať. Patria sem najmä 
služby základnej starostlivosti (napríklad 
kúpanie/sprchovanie, obliekanie 
a vyzliekanie, náležitá príprava potravy na 
ústnu konzumáciu alebo prijatie potravy, 
samostatné vstávanie a ukladanie sa na 
spánok, chodenie/státie, vyhľadanie 
kúpeľne ako toalety, resp. na účel 
vyprázdnenia mechúra a čreva), 
starostlivosti o domácnosť (napríklad 
čistenie a vykurovanie bytu, umývanie, 
varenie, nakupovanie, návšteva úradov 
a spoločenských podujatí), ako aj 
lekárskej ošetrovateľskej starostlivosti 
(napríklad pomoc pri výmene obväzov, 
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ošetrení bolesti, užívaní liekov atď.).
Smernicu tak napríklad nemožno 
uplatňovať na starostlivosť 
v nemocničných zariadeniach dlhodobej 
starostlivosti (opatrovateľské domy) ani 
vo formách bývania s opatrovateľskou 
službou.

Or. de

Odôvodnenie

Považujem za správne, že návrh v odôvodnení 9 je v zásade založený na výnimke pre služby 
dlhodobej starostlivosti, keďže existujú výrazné rozdiely medzi členskými štátmi nielen z 
hľadiska solidárneho zabezpečenia, ale aj organizácie, správy a financovania najmä týchto 
výkonov a služieb určených pre skupinu osôb odkázaných na (dlhodobú) starostlivosť. Znenie 
môjho návrhu má vyjadrovať väčšiu právnu jasnosť a presnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Táto smernica o uplatňovaní práv 
pacientov pri cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti sa vzťahuje na všetky typy 
zdravotnej starostlivosti. Ako potvrdil 
Súdny dvor, ani osobitná povaha, ani 
spôsob, akým sa organizujú alebo 
financujú, ich nevynímajú z oblasti 
uplatňovania základného princípu 
slobody pohybu. Pokiaľ ide o dlhodobú 
starostlivosť, smernica sa nevzťahuje na 
pomoc a podporu rodinám alebo 
jednotlivcom, ktorí sú počas dlhšieho 
obdobia v stave núdze. Nevzťahuje sa 
napríklad na ubytovanie alebo pomoc 
poskytovanú starším ľuďom alebo deťom 
prostredníctvom sociálnych pracovníkov 
alebo dobrovoľníkov, ktorí poskytujú 
starostlivosť, iných ako odborníkov v 
oblasti zdravotníctva.

(9) Táto smernica o uplatňovaní práv 
pacientov pri cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti sa vzťahuje na 
individuálnych pacientov, ktorí sa 
rozhodnú dať sa ošetriť v inom členskom 
štáte, než je členský štát, v ktorom sú 
poistení, a teda môže sa uplatňovať na 
všetky typy zdravotnej starostlivosti. 
Pokiaľ ide o dlhodobú starostlivosť, 
smernica sa nevzťahuje na pomoc 
a podporu rodinám alebo jednotlivcom, 
ktorí sú počas dlhšieho obdobia v stave 
núdze. Nevzťahuje sa napríklad na 
ubytovanie alebo pomoc poskytovanú 
starším ľuďom alebo deťom 
prostredníctvom sociálnych pracovníkov 
alebo dobrovoľníkov, ktorí poskytujú 
starostlivosť, iných ako odborníkov v 
oblasti zdravotníctva.
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Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné spresniť, na aký typ pacientov sa táto smernica uplatňuje.
Komisia preberá judikatúru Súdneho dvora, no zachádza ďalej, než sa v nej stanovuje. 
Navyše nadraďovaním voľného pohybu nad právo na zdravie a zdravotnú starostlivosť 
v blízkosti miesta bydliska pacienta hrozí vážne riziko, že pacienti budú nútení cestovať za 
ošetrením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Táto smernica o uplatňovaní práv 
pacientov pri cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti sa vzťahuje na všetky typy 
zdravotnej starostlivosti. Ako potvrdil 
Súdny dvor, ani osobitná och povaha, ani 
spôsob, akým sa organizujú alebo 
financujú, ich nevynímajú z oblasti 
uplatňovania základného princípu slobody 
pohybu. Pokiaľ ide o dlhodobú 
starostlivosť, smernica sa nevzťahuje na 
pomoc a podporu rodinám alebo 
jednotlivcom, ktorí sú počas dlhšieho 
obdobia v stave núdze. Nevzťahuje sa 
napríklad na ubytovanie alebo pomoc 
poskytovanú starším ľuďom alebo deťom 
prostredníctvom sociálnych pracovníkov 
alebo dobrovoľníkov, ktorí poskytujú 
starostlivosť, iných ako odborníkov v 
oblasti zdravotníctva.

(9) Táto smernica o uplatňovaní práv 
pacientov pri cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti sa vzťahuje na všetky typy 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Ako 
potvrdil Súdny dvor, ani ich osobitná 
povaha, ani spôsob, akým sa organizujú 
alebo financujú, ich nevynímajú z oblasti 
uplatňovania základného princípu slobody 
pohybu. Pokiaľ ide o dlhodobú 
starostlivosť, smernica sa nevzťahuje na 
pomoc a podporu rodinám alebo 
jednotlivcom, ktorí sú počas dlhšieho 
obdobia v stave núdze, ktorá nemá 
výlučne lekársky charakter. Nevzťahuje sa 
napríklad na služby, ktoré sa zvyčajne 
poskytujú v opatrovateľských domoch, na 
ubytovanie alebo pomoc poskytovanú 
starším ľuďom alebo deťom alebo na 
starostlivosť o zdravotne postihnuté 
osoby.

Or. nl

Odôvodnenie

Charakter služby je jasnejším rozlišovacím kritériom než kvalifikácia osoby, ktorá službu 
poskytuje. Okrem dĺžky trvania potreby zdravotnej starostlivosti je kritériom na rozlišovanie 
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služieb zdravotnej starostlivosti od iných služieb aj výhradne lekársky charakter. Starostlivosť 
o zdravotne postihnuté osoby je – rovnako ako starostlivosť o starších ľudí a deti –typickým 
príkladom dlhodobej starostlivosti, ktorá sa zvyčajne nepovažuje za službu zdravotnej 
starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Thomas Ulmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Na účely tejto smernice sa pojem 
„cezhraničná zdravotná starostlivosť“ 
vzťahuje na tieto spôsoby poskytovania 
zdravotnej starostlivosti:

(10) Na účely tejto smernice sa pojem 
„cezhraničná zdravotná starostlivosť“ 
vzťahuje len na využívanie zdravotnej 
starostlivosti v zahraničí.

–využitie zdravotnej starostlivosti 
v zahraničí (napr.: ak sa pacient presúva 
za poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti do iného členského štátu); sa 
označuje ako „mobilita pacientov“;

– cezhraničné poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti (napr.: cezhraničné 
poskytovanie služieb (napr. dodávanie 
služieb z územia jedného členského štátu 
na územie druhého); ako napr. služby 
telemedicíny, diagnóza a predpisovanie 
receptov na diaľku, laboratórne služby;

– neustála prítomnosť poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti (napr.: zriadenie 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v 
inom členskom štáte); a

– dočasná prítomnosť osôb (napr.: 
mobilita zdravotníckych odborníkov, 
napríklad dočasné presunutie sa do 
členského štátu pacienta na účely 
poskytnutia služieb).

Or. de



PE418.293v01-00 28/67 AM\763599SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Na účely tejto smernice sa pojem 
„cezhraničná zdravotná starostlivosť“ 
vzťahuje na tieto spôsoby poskytovania 
zdravotnej starostlivosti:

(10) Na účely tejto smernice sa pojem 
„cezhraničná zdravotná starostlivosť“ 
vzťahuje na využívanie zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte, než je 
členský štát bydliska pacientov, ktorí sa 
rozhodnú vycestovať do iného členského 
štátu na účely využitia zdravotnej 
starostlivosti.

- využitie zdravotnej starostlivosti 
v zahraničí (napr.: ak sa pacient presúva 
za poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti do iného členského štátu); sa 
označuje ako „mobilita pacientov“;
- cezhraničné poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti (napr.: cezhraničné 
poskytovanie služieb (napr. dodávanie 
služieb z územia jedného členského štátu 
na územie druhého); ako napr. služby 
telemedicíny, diagnóza a predpisovanie 
receptov na diaľku, laboratórne služby;
- neustála prítomnosť poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti (napr.: zriadenie 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v 
inom členskom štáte); a
- dočasná prítomnosť osôb (napr.: 
mobilita zdravotníckych odborníkov, 
napríklad dočasné presunutie sa do 
členského štátu pacienta na účely 
poskytnutia služieb).

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto MusacchioKartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Na účely tejto smernice sa pojem 
„cezhraničná zdravotná starostlivosť“ 
vzťahuje na tieto spôsoby poskytovania 
zdravotnej starostlivosti:

(10) Na účely tejto smernice sa pojem 
„cezhraničná zdravotná starostlivosť“ 
vzťahuje len na využitie zdravotnej 
starostlivosti v zahraničí (t.j.: ak sa 
pacient na základe vlastného súhlasu 
presúva za poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti do iného členského štátu); 
Toto sa označuje ako „mobilita pacientov“;

- využitie zdravotnej starostlivosti 
v zahraničí (napr.: ak sa pacient presúva 
za poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti do iného členského štátu); sa 
označuje ako „mobilita pacientov“;
- cezhraničné poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti (napr.: cezhraničné 
poskytovanie služieb (napr. dodávanie 
služieb z územia jedného členského štátu 
na územie druhého); ako napr. služby 
telemedicíny, diagnóza a predpisovanie 
receptov na diaľku, laboratórne služby;
- neustála prítomnosť poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti (napr.: zriadenie 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v 
inom členskom štáte); a
- dočasná prítomnosť osôb (napr.: 
mobilita zdravotníckych odborníkov, 
napríklad dočasné presunutie sa do 
členského štátu pacienta na účely 
poskytnutia služieb).

Or. en

Odôvodnenie

Navrhnutá smernica sa vzťahuje len na mobilitu pacientov. Preto by sa pojem cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti mal obmedziť len na mobilitu pacientov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Na účely tejto smernice sa pojem
„cezhraničná zdravotná starostlivosť“ 
vzťahuje na tieto spôsoby poskytovania 
zdravotnej starostlivosti:

(10) Na účely tejto smernice sa pojem 
„cezhraničná zdravotná starostlivosť“ 
vzťahuje na tieto spôsoby poskytovania 
zdravotnej starostlivosti:

- využitie zdravotnej starostlivosti 
v zahraničí (napr.: ak sa pacient presúva za 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
do iného členského štátu); sa označuje ako 
„mobilita pacientov“;

- využitie zdravotnej starostlivosti 
v zahraničí (napr.: ak sa pacient presúva za 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
do iného členského štátu); sa označuje ako 
„mobilita pacientov“;

- cezhraničné poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti (napr.: cezhraničné 
poskytovanie služieb (napr. dodávanie 
služieb z územia jedného členského štátu 
na územie druhého); ako napr. služby 
telemedicíny, diagnóza a predpisovanie 
receptov na diaľku, laboratórne služby;
- neustála prítomnosť poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti (napr.: zriadenie 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v 
inom členskom štáte); a
- dočasná prítomnosť osôb (napr.: 
mobilita zdravotníckych odborníkov, 
napríklad dočasné presunutie sa do 
členského štátu pacienta na účely 
poskytnutia služieb).

Or. en

Odôvodnenie

Toto nariadenie by sa malo zameriavať len na mobilitu pacientov; mobilita zdravotníckych 
služieb a zdravotníckych odborníkov by sa z neho mala vypustiť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Na účely tejto smernice sa pojem 
„cezhraničná zdravotná starostlivosť“ 
vzťahuje na tieto spôsoby poskytovania 
zdravotnej starostlivosti:

(10) Na účely tejto smernice sa pojem 
„cezhraničná zdravotná starostlivosť“ 
vzťahuje na:

– využitie zdravotnej starostlivosti 
v zahraničí (napr.: ak sa pacient presúva
za poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti do iného členského štátu); sa 
označuje ako „mobilita pacientov“;

— situáciu, v rámci ktorej pacient fyzicky 
odíde za poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti do iného členského štátu, než 
je štát, v ktorom je poistený v systéme 
sociálneho zabezpečenia, so zámerom 
požiadať o poskytnutie služieb zdravotnej 
starostlivosti; táto situácia sa označuje ako 
„mobilita pacientov“;

– cezhraničné poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti (napr.: cezhraničné 
poskytovanie služieb (napr. dodávanie 
služieb z územia jedného členského štátu 
na územie druhého); ako napr. služby 
telemedicíny, diagnóza a predpisovanie 
receptov na diaľku, laboratórne služby;

— situáciu, v rámci ktorej sa služba 
zdravotnej starostlivosti, či už virtuálne 
alebo inak, poskytuje cez hranice: pacient 
fyzicky neodíde do iného členského štátu, 
i tak sa mu však poskytnú služby 
zdravotnej starostlivosti z územia iného 
členského štátu, než je štát, v ktorom je 
poistený v systéme sociálneho 
zabezpečenia, ako je telechirurgia, 
lekárska konzultácia, vydanie lekárskeho 
predpisu a laboratórne služby na diaľku; 
táto situácia sa označuje ako 
„telemedicína“;

– neustála prítomnosť poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti (napr.: zriadenie 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v 
inom členskom štáte); a

— neustálu prítomnosť poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti (napr.: zriadenie 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v 
inom členskom štáte); a 

– dočasná prítomnosť osôb (napr.: mobilita 
zdravotníckych odborníkov, napríklad 
dočasné presunutie sa do členského štátu 
pacienta na účely poskytnutia služieb).

– dočasnú prítomnosť osôb (napr.: 
mobilita zdravotníckych odborníkov, 
napríklad dočasné presunutie sa do 
členského štátu pacienta na účely 
poskytnutia služieb); a

— nákup tovaru v súvislosti 
so zdravotnou starostlivosťou, napríklad 
lekárskych pomôcok a liekov, v inom 
členskom štáte, než je štát, v ktorom je 
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pacient poistený v systéme sociálneho 
zabezpečenia; toto môže, no nemusí byť 
spojené s fyzickým presunom pacienta do 
tohto členského štátu;

Or. nl

Odôvodnenie

Cieľom prvej časti tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zlepšiť znenie návrhu.
Druhá časť sa týka nákupu tovaru v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou, ktorý bol okrem 
iného predmetom rozsudku vo veci Decker, ktorý sa má zaradiť do smernice zameranej na 
kodifikáciu rozsudkov vo veciach Kohll a Decker. Tretia časť poskytuje objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Na účely tejto smernice sa pojem 
„cezhraničná zdravotná starostlivosť“ 
vzťahuje na tieto spôsoby poskytovania 
zdravotnej starostlivosti:

(10) Na účely tejto smernice sa pojem 
„cezhraničná zdravotná starostlivosť“ 
vzťahuje na tieto spôsoby poskytovania 
zdravotnej starostlivosti:

– využitie zdravotnej starostlivosti 
v zahraničí (napr.: ak sa pacient presúva za 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
do iného členského štátu); sa označuje ako 
„mobilita pacientov“;

–využitie zdravotnej starostlivosti 
v zahraničí (napr.: ak sa pacient presúva za 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
do iného členského štátu); sa označuje ako 
„mobilita pacientov“;

– cezhraničné poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti (napr.: cezhraničné 
poskytovanie služieb (napr. dodávanie 
služieb z územia jedného členského štátu 
na územie druhého); ako napr. služby 
telemedicíny, diagnóza a predpisovanie 
receptov na diaľku, laboratórne služby;

– cezhraničné poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti (napr.: cezhraničné 
poskytovanie služieb (napr. dodávanie 
služieb z územia jedného členského štátu 
na územie druhého); ako napr. služby 
telemedicíny, diagnóza a predpisovanie 
receptov na diaľku, laboratórne služby;

– neustála prítomnosť poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti (napr.: zriadenie 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v 
inom členskom štáte); a
– dočasná prítomnosť osôb (napr.: 
mobilita zdravotníckych odborníkov, 
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napríklad dočasné presunutie sa do 
členského štátu pacienta na účely 
poskytnutia služieb).

Or. es

Odôvodnenie

Koncepcia cezhraničného zdravotníctva by zahŕňala tak mobilitu pacientov v užšom zmysle, 
ako aj mobilitu zdravotníckych služieb, ktoré sa môžu poskytovať diaľkovo; preto nie je 
vhodné uvádzať mobilitu zdravotníckeho personálu a poskytovateľov zdravotníckych služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Na účely tejto smernice sa pojem 
„cezhraničná zdravotná starostlivosť“ 
vzťahuje na tieto spôsoby poskytovania 
zdravotnej starostlivosti:

(10) Na účely tejto smernice sa pojem 
„cezhraničná zdravotná starostlivosť“ 
vzťahuje na tieto spôsoby poskytovania 
zdravotnej starostlivosti:

– využitie zdravotnej starostlivosti 
v zahraničí (napr.: ak sa pacient presúva za 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
do iného členského štátu); sa označuje ako 
„mobilita pacientov“;

– využitie zdravotnej starostlivosti 
v zahraničí (napr.: ak sa pacient presúva za 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
do iného členského štátu); sa označuje ako 
„mobilita pacientov“;

– cezhraničné poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti (napr.: cezhraničné 
poskytovanie služieb (napr. dodávanie 
služieb z územia jedného členského štátu
na územie druhého); ako napr. služby 
telemedicíny, diagnóza a predpisovanie 
receptov na diaľku, laboratórne služby;

– cezhraničné poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti (napr.: cezhraničné 
poskytovanie služieb (napr. dodávanie 
služieb z územia jedného členského štátu 
na územie druhého); ako napr. služby 
telemedicíny, diagnóza a predpisovanie 
receptov na diaľku, laboratórne služby;

– poskytovanie pohotovostnej zdravotnej 
starostlivosti a, podľa rôznych pravidiel, 
poskytovanie starostlivosti pacientom, 
ktorí si pre plánovaný lekársky zákrok 
zvolili iný členský štát (členský štát 
poskytnutia zdravotnej starostlivosti);

– neustála prítomnosť poskytovateľa – neustála prítomnosť poskytovateľa 
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zdravotnej starostlivosti (napr.: zriadenie 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v 
inom členskom štáte); a, 

zdravotnej starostlivosti (napr.: zriadenie 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v 
inom členskom štáte); a, 

– dočasná prítomnosť osôb (napr.: mobilita 
zdravotníckych odborníkov, napríklad 
dočasné presunutie sa do členského štátu 
pacienta na účely poskytnutia služieb).

– dočasná prítomnosť osôb (napr.: mobilita 
zdravotníckych odborníkov, napríklad 
dočasné presunutie sa do členského štátu 
pacienta na účely poskytnutia služieb).

Or. it

Odôvodnenie

Táto smernica by mala tiež umožniť využívanie výhod európskeho preukazu zdravotného 
poistenia a opätovne potvrdiť právo pacientov na pohotovostné ošetrenie bez ohľadu na to, 
kde sa nachádzajú, koľko finančných prostriedkov majú alebo na to, v ktorom členskom štáte 
sú poistení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Kathy Sinnott

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Na účely tejto smernice sa pojem 
„cezhraničná zdravotná starostlivosť“ 
vzťahuje na tieto spôsoby poskytovania 
zdravotnej starostlivosti:

(10) Na účely tejto smernice sa pojem 
„cezhraničná zdravotná starostlivosť“ 
vzťahuje na tieto spôsoby poskytovania 
zdravotnej starostlivosti:

- využitie zdravotnej starostlivosti 
v zahraničí (napr.: ak sa pacient presúva za 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
do iného členského štátu); sa označuje ako 
„mobilita pacientov“;

- využitie zdravotnej starostlivosti 
v zahraničí (napr.: ak sa pacient presúva za 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
do iného členského štátu); sa označuje ako 
„mobilita pacientov“;

- cezhraničné poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti (napr.: cezhraničné 
poskytovanie služieb (napr. dodávanie 
služieb z územia jedného členského štátu 
na územie druhého); ako napr. služby 
telemedicíny, diagnóza a predpisovanie 
receptov na diaľku, laboratórne služby;

- cezhraničné poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti (napr.: cezhraničné 
poskytovanie služieb (napr. dodávanie 
služieb z územia jedného členského štátu 
na územie druhého); ako napr. služby 
telemedicíny, diagnóza a predpisovanie 
receptov na diaľku, laboratórne služby;

- neustála prítomnosť poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti (napr.: zriadenie 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v 

- neustála prítomnosť poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti (napr.: zriadenie 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v 
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inom členskom štáte); a inom členskom štáte); a
dočasná prítomnosť osôb (napr.: mobilita 
zdravotníckych odborníkov, napríklad 
dočasné presunutie sa do členského štátu 
pacienta na účely poskytnutia služieb).

- dočasná prítomnosť osôb (napr.: mobilita 
zdravotníckych odborníkov, napríklad 
dočasné presunutie sa do členského štátu 
pacienta na účely poskytnutia služieb).

- pohotovostné zdravotnícke služby, ktoré 
riešia prípady ohlásené na Európske číslo 
tiesňového volania 112 a ošetrujú obete 
nehôd a mimoriadnych hromadných 
udalostí, a to najmä v hraničných 
oblastiach.

Or. en

Odôvodnenie

Je zrejmé, že v prípade nehody (alebo živelnej pohromy) by sa zdravotná starostlivosť mala 
poskytovať tak, aby administratívne postupy spojené s predchádzajúcim schválením úhrady 
boli minimálne.

Potreba rýchlej reakcie v núdzovej situácii v hraničných oblastiach si vyžaduje širokú 
spoluprácu členských štátov a ich zdravotníckych služieb na regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) Pojem cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti okrem toho na účely tejto 
smernice zahŕňa pohotovostné 
zdravotnícke služby, ktoré riešia prípady 
ohlásené na Európske číslo tiesňového 
volania 112 a ošetrujú obete nehôd 
a mimoriadnych hromadných udalostí, 
a to najmä v hraničných oblastiach.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Ako členské štáty uznali v záveroch 
Rady o spoločných hodnotách a princípoch 
v systémoch zdravotníctva Európskej únie, 
existuje súbor operačných princípov, ktoré 
sú spoločné pre systémy zdravotníctva 
v celom Spoločenstve. Súčasťou týchto 
operačných princípov sú kvalita, 
bezpečnosť, starostlivosť založená 
na dôkazoch a etike, účasť pacienta, 
kompenzácia, základné právo na súkromie 
s ohľadom na spracovanie osobných 
údajov a dôvernosť. Pacienti, odborníci 
a orgány zodpovedné za systémy 
zdravotníctva musia mať možnosť 
spoľahnúť sa, že tieto spoločné princípy sa 
budú rešpektovať a že sa stanovia štruktúry 
na účely ich vykonávania v celom 
Spoločenstve. Preto je vhodné vyžadovať, 
aby orgány členských štátov, na území 
ktorých sa zdravotnícka starostlivosť 
poskytuje, boli zodpovedné za 
zabezpečenie dodržiavania týchto 
operačných princípov. Je potrebné 
zabezpečiť dôveru pacientov v cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, ktorá je sama 
potrebná na dosiahnutie mobility pacientov 
a voľného pohybu pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti v rámci 
vnútorného trhu, ako aj vysokého stupňa 
ochrany zdravia.

(11) Ako členské štáty uznali v záveroch 
Rady o spoločných hodnotách a princípoch 
v systémoch zdravotníctva Európskej únie, 
existuje súbor operačných princípov, ktoré 
sú spoločné pre systémy zdravotníctva 
v celom Spoločenstve. Súčasťou týchto 
operačných princípov sú kvalita, 
bezpečnosť, starostlivosť založená 
na dôkazoch a etike, účasť pacienta, 
kompenzácia, základné právo na súkromie 
s ohľadom na spracovanie osobných 
údajov a dôvernosť. Pacienti, odborníci 
a orgány zodpovedné za systémy 
zdravotníctva musia mať možnosť 
spoľahnúť sa, že tieto spoločné princípy sa 
budú rešpektovať a že sa stanovia štruktúry 
na účely ich vykonávania v celom 
Spoločenstve. Preto je vhodné vyžadovať, 
aby orgány členských štátov, na území 
ktorých sa zdravotnícka starostlivosť 
poskytuje, boli zodpovedné za 
zabezpečenie dodržiavania týchto 
operačných princípov. Je potrebné 
zabezpečiť dôveru pacientov v cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, ktorá je sama 
potrebná na dosiahnutie mobility pacientov 
a voľného pohybu pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti v rámci 
vnútorného trhu, ako aj vysokého stupňa 
ochrany zdravia. So zreteľom na tieto 
spoločné hodnoty sa aj tak akceptuje, že 
členské štáty z etických dôvodov prijímajú 
rôzne rozhodnutia pokiaľ ide 
o dostupnosť určitých druhov liečby 
a konkrétnych podmienok prístupu k nim. 
Touto smernicou nie je dotknutá etická 
rôznorodosť. Neuvaľuje na členské štáty 
povinnosť sprístupniť liečby a služby na 
ich území ani uhrádzať náklady na druhy 
liečby (prijatej v inom členskom štáte), 
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ktoré vnútroštátne predpisy, nariadenia 
a kódexy správania zdravotníckych 
profesií nepovoľujú.

Or. en

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

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Ako členské štáty uznali v záveroch 
Rady o spoločných hodnotách a princípoch 
v systémoch zdravotníctva Európskej únie, 
existuje súbor operačných princípov, ktoré 
sú spoločné pre systémy zdravotníctva 
v celom Spoločenstve. Súčasťou týchto 
operačných princípov sú kvalita, 
bezpečnosť, starostlivosť založená 
na dôkazoch a etike, účasť pacienta, 
kompenzácia, základné právo na súkromie 
s ohľadom na spracovanie osobných 
údajov a dôvernosť. Pacienti, odborníci 
a orgány zodpovedné za systémy 
zdravotníctva musia mať možnosť
spoľahnúť sa, že tieto spoločné princípy sa 
budú rešpektovať a že sa stanovia štruktúry 
na účely ich vykonávania v celom 
Spoločenstve. Preto je vhodné vyžadovať, 
aby orgány členských štátov, na území 
ktorých sa zdravotnícka starostlivosť 
poskytuje, boli zodpovedné za 
zabezpečenie dodržiavania týchto 
operačných princípov. Je potrebné 
zabezpečiť dôveru pacientov v cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, ktorá je sama 
potrebná na dosiahnutie mobility pacientov 
a voľného pohybu pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti v rámci 
vnútorného trhu, ako aj vysokého stupňa 
ochrany zdravia.

(11) Ako členské štáty uznali v záveroch 
Rady o spoločných hodnotách a princípoch 
v systémoch zdravotníctva Európskej únie, 
existuje súbor operačných princípov, ktoré 
sú spoločné pre systémy zdravotníctva 
v celom Spoločenstve. Súčasťou týchto 
operačných princípov sú kvalita, 
bezpečnosť, starostlivosť založená 
na dôkazoch a etike, účasť pacienta, 
kompenzácia, základné právo na súkromie 
s ohľadom na spracovanie osobných 
údajov a dôvernosť. Pacienti, odborníci 
a orgány zodpovedné za systémy 
zdravotníctva musia mať možnosť 
spoľahnúť sa, že tieto spoločné princípy sa 
budú rešpektovať a že sa stanovia štruktúry 
na účely ich vykonávania v celom 
Spoločenstve. Preto je vhodné vyžadovať, 
aby orgány členských štátov, na území 
ktorých sa zdravotnícka starostlivosť 
poskytuje, boli zodpovedné za 
zabezpečenie dodržiavania týchto 
operačných princípov. Je potrebné 
zabezpečiť dôveru pacientov v cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, ktorá je sama 
potrebná na dosiahnutie mobility pacientov 
a voľného pohybu pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti v rámci 
vnútorného trhu, ako aj vysokého stupňa 
ochrany zdravia. So zreteľom na tieto 
spoločné hodnoty sa aj tak akceptuje, že 
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členské štáty z etických dôvodov prijímajú 
rôzne rozhodnutia pokiaľ ide 
o dostupnosť určitých druhov liečby 
a konkrétnych podmienok prístupu k nim. 
Touto smernicou nie je dotknutá etická 
rôznorodosť. Neuvaľuje na členské štáty 
povinnosť sprístupniť liečby a služby na 
ich území ani uhrádzať náklady na druhy 
liečby (prijatej v inom členskom štáte), 
ktoré vnútroštátne predpisy, nariadenia 
a kódexy správania zdravotníckych 
profesií nepovoľujú.

Or. en

Odôvodnenie

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. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Ako členské štáty uznali v záveroch 
Rady o spoločných hodnotách a princípoch 
v systémoch zdravotníctva Európskej únie, 
existuje súbor operačných princípov, ktoré 
sú spoločné pre systémy zdravotníctva 
v celom Spoločenstve. Súčasťou týchto 
operačných princípov sú kvalita, 
bezpečnosť, starostlivosť založená 
na dôkazoch a etike, účasť pacienta, 
kompenzácia, základné právo na súkromie 
s ohľadom na spracovanie osobných 

(11) Ako členské štáty uznali v záveroch 
Rady o spoločných hodnotách a princípoch 
v systémoch zdravotníctva Európskej únie, 
existuje súbor operačných princípov, ktoré 
sú spoločné pre systémy zdravotníctva 
v celom Spoločenstve. Súčasťou týchto 
operačných princípov sú kvalita, 
bezpečnosť, starostlivosť založená 
na dôkazoch a etike, účasť pacienta, 
kompenzácia, základné právo na súkromie 
s ohľadom na spracovanie osobných 
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údajov a dôvernosť. Pacienti, odborníci 
a orgány zodpovedné za systémy 
zdravotníctva musia mať možnosť 
spoľahnúť sa, že tieto spoločné princípy sa 
budú rešpektovať a že sa stanovia štruktúry 
na účely ich vykonávania v celom 
Spoločenstve. Preto je vhodné vyžadovať, 
aby orgány členských štátov, na území 
ktorých sa zdravotnícka starostlivosť 
poskytuje, boli zodpovedné za 
zabezpečenie dodržiavania týchto 
operačných princípov. Je potrebné 
zabezpečiť dôveru pacientov v cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, ktorá je sama 
potrebná na dosiahnutie mobility pacientov 
a voľného pohybu pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti v rámci 
vnútorného trhu, ako aj vysokého stupňa 
ochrany zdravia. 

údajov a dôvernosť. Pacienti, odborníci 
a orgány zodpovedné za systémy 
zdravotníctva musia mať možnosť 
spoľahnúť sa, že tieto spoločné princípy sa 
budú rešpektovať a že sa stanovia štruktúry 
na účely ich vykonávania v celom 
Spoločenstve. Preto je vhodné vyžadovať, 
aby orgány členských štátov, na území 
ktorých sa zdravotnícka starostlivosť 
poskytuje, boli zodpovedné za 
zabezpečenie dodržiavania týchto 
operačných princípov a v každom prípade 
za poskytnutie zdravotnej starostlivosti 
potrebnej na zabezpečenie 
pohotovostného lekárskeho ošetrenia. Je 
potrebné zabezpečiť dôveru pacientov 
v cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, 
ktorá je sama potrebná na dosiahnutie 
mobility pacientov a voľného pohybu pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
v rámci vnútorného trhu, ako aj vysokého 
stupňa ochrany zdravia. 

Or. it

Odôvodnenie

Táto smernica by mala tiež umožniť využívanie výhod európskeho preukazu zdravotného 
poistenia a opätovne potvrdiť právo pacientov na pohotovostné ošetrenie bez ohľadu na to, 
kde sa nachádzajú, koľko finančných prostriedkov majú alebo na to, v ktorom členskom štáte 
sú poistení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Umberto Guidoni

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Všetky druhy lekárskej starostlivosti, 
okrem základných, si vyžadujú zložitý 
organizačný proces. Kvalita lekárskej 
starostlivosti závisí od všeobecných 
faktorov, ako je úroveň odbornej prípravy 
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špecialistov, požiadavky na technológiu 
a infraštruktúru, organizácia a dostupné 
zdroje. 

Or. en

Odôvodnenie

Každá lekárska starostlivosť môže mať inú úroveň zložitosti, počnúc úplne najzákladnejšou, 
ktorá môže spočívať v jednoduchom zákroku a nevyžaduje si žiadnu organizáciu, až po stále 
zložitejšie procesy vyžadujúce rozličné zákroky/liečby, rôznych odborníkov a niekedy aj iné 
prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Umberto Guidoni

Návrh smernice
Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11b)Informácie, ku ktorým môžu mať 
pacienti voľný prístup, musia byť presné 
a transparentné a musia zahŕňať aj pre 
neodborníka zrozumiteľné informácie 
o výsledkoch získaných certifikátov, ktoré 
uznáva každý členský štát vrátane 
akéhokoľvek označenia všetkých 
nedostatkov, pokiaľ ide bezpečnosť 
a kvalitu dodávaných služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Pacienti musia mať možnosť dostať akýmkoľvek spôsobom presné a transparentné 
informácie, vrátane neodborných informácií o získaných certifikátoch, ktoré uznávajú všetky 
členské štáty, a tie sú zodpovedné za uvedené informácie, ktoré sa považujú za základný prvok 
potrebný na získanie akreditácie od príslušnej krajiny v spolupráci so zainteresovaným 
zdravotníckym zariadením.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Keďže že nie je možné vopred vedieť, 
či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
bude poskytovať zdravotnú starostlivosť 
pacientovi prichádzajúcemu z iného 
členského štátu alebo pacientovi z jeho 
vlastného členského štátu, je potrebné, aby 
požiadavky na zabezpečenie toho, že táto 
zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať 
podľa spoločných princípov a jasných 
noriem kvality a bezpečnosti, boli 
uplatniteľné na všetky typy zdravotnej 
starostlivosti, aby sa zabezpečila sloboda 
poskytovať a prijímať cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, čo je cieľom tejto 
smernice. Orgány členských štátov musia 
rešpektovať spoločné prekrývajúce sa 
hodnoty univerzálnosti, prístupu ku 
kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity, ktoré sa už vo veľkej miere
uznávajú v inštitúciách Spoločenstva a vo
všetkých členských štátoch ako princípy, 
ktoré predstavujú hodnoty spoločné pre 
všetky systémy zdravotníctva v celej 
Európe. Členské štáty musia takisto
zabezpečiť, aby sa tieto hodnoty 
rešpektovali vzhľadom na pacientov 
a občanov z iných členských štátov a aby 
sa so všetkými týmito pacientmi 
zaobchádzalo spravodlivo podľa ich 
potreby zdravotnej starostlivosti a nie 
podľa toho, v ktorom členskom štáte sú 
poistení. Členské štáty musia pritom 
rešpektovať princípy voľnosti pohybu 
v rámci vnútorného trhu, nediskriminácie, 
okrem iného aj na základe štátnej 
príslušnosti (alebo v prípade právnických 
osôb s ohľadom na členský štát, v ktorom 
sú zriadené), potreby a proporcionality 
akýchkoľvek obmedzení voľného pohybu. 
V tejto smernici sa však od poskytovateľov 

(12) Keďže nie je možné vopred vedieť, či 
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude 
poskytovať zdravotnú starostlivosť 
pacientovi prichádzajúcemu z iného 
členského štátu alebo pacientovi z jeho 
vlastného členského štátu, je potrebné, aby 
požiadavky na zabezpečenie toho, že táto 
zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať 
v súlade so spoločnými princípmi a 
jasnými normami kvality a bezpečnosti, 
boli uplatniteľné na všetky typy zdravotnej 
starostlivosti. Je to potrebné na zaistenie 
slobody poskytovania a prijímania 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.
Orgány členských štátov musia 
rešpektovať spoločné prekrývajúce sa 
hodnoty univerzálnosti, prístupu ku 
kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity. Sú to predsa hodnoty, ktoré sa 
jednotne uznávajú v inštitúciách 
Spoločenstva a v rámci zdravotných 
systémov všetkých členských štátov.
Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa 
tieto hodnoty rešpektovali aj vzhľadom na 
pacientov a občanov z iných členských 
štátov a aby sa so všetkými týmito 
pacientmi zaobchádzalo spravodlivo podľa 
ich potreby zdravotnej starostlivosti, a nie 
podľa toho, v ktorom členskom štáte sú 
poistení. Členské štáty musia pritom 
rešpektovať princíp voľnosti pohybu 
v rámci vnútorného trhu a princíp
nediskriminácie, okrem iného aj na základe 
štátnej príslušnosti alebo miesta usadenia, 
a princípy potreby a proporcionality 
akýchkoľvek obmedzení voľného pohybu. 
To znamená, že v tejto smernici sa od 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
nijakým spôsobom nevyžaduje, aby 
prijímali plánované ošetrenie pacientov 
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zdravotnej starostlivosti nijakým spôsobom 
nevyžaduje, aby prijímali plánované 
ošetrenie alebo uprednostňovali pacientov 
z iných členských štátov na úkor iných 
pacientov s podobnými zdravotnými 
potrebami, napr. predlžovaním obdobia 
čakania na ošetrenie.

z iných členských štátov, ani aby im vždy 
zaúčtovali rovnakú cenu, ako je cena 
platná pre ich vlastných pacientov.
Prekážky voľného pohybu však predsa len 
možno povoliť z naliehavých dôvodov 
všeobecného záujmu, napríklad vtedy, 
keď prílev pacientov oslabuje – alebo keď 
hrozí, že oslabí – kapacitu alebo finančnú 
rovnováhu zdravotného systému. 

Or. nl

Odôvodnenie

Prvá časť: zlepšenie znenia. Druhá časť: aj tu treba zohľadniť naliehavé dôvody všeobecného 
záujmu, ktoré súvisia s právomocou členského štátu organizovať a financovať svoj systém 
starostlivosti (pozri o. i. rozsudok vo veci Ferlini).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Keďže že nie je možné vopred vedieť, 
či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
bude poskytovať zdravotnú starostlivosť 
pacientovi prichádzajúcemu z iného 
členského štátu alebo pacientovi z jeho 
vlastného členského štátu, je potrebné, aby 
požiadavky na zabezpečenie toho, že táto 
zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať 
podľa spoločných princípov a jasných 
noriem kvality a bezpečnosti, boli 
uplatniteľné na všetky typy zdravotnej 
starostlivosti, aby sa zabezpečila sloboda 
poskytovať a prijímať cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, čo je cieľom tejto 
smernice. Orgány členských štátov musia 
rešpektovať spoločné prekrývajúce sa 
hodnoty univerzálnosti, prístupu ku 
kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity, ktoré sa už vo veľkej miere 

(12) Keďže že nie je možné vopred vedieť, 
či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
bude poskytovať zdravotnú starostlivosť 
pacientovi prichádzajúcemu z iného 
členského štátu alebo pacientovi z jeho 
vlastného členského štátu, je potrebné, aby 
požiadavky na zabezpečenie toho, že táto 
zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať 
podľa spoločných princípov a jasných 
noriem kvality a bezpečnosti, boli 
uplatniteľné na všetky typy zdravotnej 
starostlivosti, aby sa zabezpečila sloboda 
prijímať cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť, čo je cieľom tejto smernice. 
Orgány členských štátov musia 
rešpektovať spoločné prekrývajúce sa 
hodnoty univerzálnosti, prístupu ku 
kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity, ktoré sa už vo veľkej miere 
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uznávajú v inštitúciách Spoločenstva a vo 
všetkých členských štátoch ako princípy, 
ktoré predstavujú hodnoty spoločné pre 
všetky systémy zdravotníctva v celej 
Európe. Členské štáty musia takisto
zabezpečiť, aby sa tieto hodnoty 
rešpektovali vzhľadom na pacientov 
a občanov z iných členských štátov a aby 
sa so všetkými týmito pacientmi 
zaobchádzalo spravodlivo podľa ich 
potreby zdravotnej starostlivosti a nie 
podľa toho, v ktorom členskom štáte sú 
poistení. Členské štáty musia pritom 
rešpektovať princípy voľnosti pohybu 
v rámci vnútorného trhu, nediskriminácie, 
okrem iného aj na základe štátnej 
príslušnosti (alebo v prípade právnických 
osôb s ohľadom na členský štát, v ktorom 
sú zriadené), potreby a proporcionality 
akýchkoľvek obmedzení voľného pohybu. 
V tejto smernici sa však od poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti nijakým spôsobom 
nevyžaduje, aby prijímali plánované 
ošetrenie alebo uprednostňovali pacientov 
z iných členských štátov na úkor iných 
pacientov s podobnými zdravotnými 
potrebami, napr. predlžovaním obdobia 
čakania na ošetrenie.

uznávajú v inštitúciách Spoločenstva a vo 
všetkých členských štátoch ako princípy, 
ktoré predstavujú hodnoty spoločné pre 
všetky systémy zdravotníctva v celej 
Európe. Členské štáty musia takisto 
zabezpečiť, aby sa tieto hodnoty 
rešpektovali vzhľadom na pacientov 
a občanov z iných členských štátov a aby 
sa so všetkými týmito pacientmi 
zaobchádzalo spravodlivo podľa ich 
potreby zdravotnej starostlivosti a nie 
podľa toho, v ktorom členskom štáte sú 
poistení. Členské štáty musia pritom 
rešpektovať princípy voľnosti pohybu 
v rámci vnútorného trhu, nediskriminácie, 
okrem iného aj na základe štátnej 
príslušnosti, potreby a proporcionality 
akýchkoľvek obmedzení voľného pohybu. 
V tejto smernici sa však od poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti nijakým spôsobom 
nevyžaduje, aby prijímali plánované 
ošetrenie alebo uprednostňovali pacientov 
z iných členských štátov na úkor iných 
pacientov s podobnými zdravotnými 
potrebami, napr. predlžovaním obdobia 
čakania na ošetrenie. Osobitné opatrenia 
však treba prijať v prípade obetí nehôd 
a mimoriadnych hromadných udalostí 
vyžadujúcich pohotovostný lekársky 
zákrok.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa normy kvality a zásady univerzálnosti a nediskriminácie vzťahovali aj na 
zdravotnícke služby.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Thomas Ulmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Keďže že nie je možné vopred vedieť, či 
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude 
poskytovať zdravotnú starostlivosť 
pacientovi prichádzajúcemu z iného 
členského štátu alebo pacientovi z jeho 
vlastného členského štátu, je potrebné, aby 
požiadavky na zabezpečenie toho, že táto 
zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať 
podľa spoločných princípov a jasných 
noriem kvality a bezpečnosti, boli 
uplatniteľné na všetky typy zdravotnej 
starostlivosti, aby sa zabezpečila sloboda 
poskytovať a prijímať cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, čo je cieľom tejto 
smernice. Orgány členských štátov musia 
rešpektovať spoločné prekrývajúce sa 
hodnoty univerzálnosti, prístupu ku 
kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity, ktoré sa už vo veľkej miere 
uznávajú v inštitúciách Spoločenstva a vo 
všetkých členských štátoch ako princípy, 
ktoré predstavujú hodnoty spoločné pre 
všetky systémy zdravotníctva v celej 
Európe. Členské štáty musia takisto 
zabezpečiť, aby sa tieto hodnoty 
rešpektovali vzhľadom na pacientov 
a občanov z iných členských štátov a aby 
sa so všetkými týmito pacientmi 
zaobchádzalo spravodlivo podľa ich 
potreby zdravotnej starostlivosti a nie 
podľa toho, v ktorom členskom štáte sú 
poistení.  Členské štáty musia pritom
rešpektovať princípy voľnosti pohybu 
v rámci vnútorného trhu, nediskriminácie, 
okrem iného aj na základe štátnej 
príslušnosti (alebo v prípade právnických 
osôb s ohľadom na členský štát, v ktorom 
sú zriadené), potreby a proporcionality 
akýchkoľvek obmedzení voľného pohybu. 
V tejto smernici sa však od poskytovateľov 

Keďže nie je možné vopred vedieť, či 
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude 
poskytovať zdravotnú starostlivosť 
pacientovi prichádzajúcemu z iného 
členského štátu alebo pacientovi z jeho 
vlastného členského štátu, je potrebné, aby 
požiadavky na zabezpečenie toho, že táto 
zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať 
podľa spoločných princípov a jasných 
noriem kvality a bezpečnosti, boli 
uplatniteľné na všetky typy zdravotnej 
starostlivosti, aby sa zabezpečila sloboda 
poskytovať a prijímať cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, čo je cieľom tejto 
smernice. Orgány členských štátov musia 
rešpektovať spoločné prekrývajúce sa 
hodnoty univerzálnosti, prístupu ku 
kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity, ktoré sa už vo veľkej miere 
uznávajú v inštitúciách Spoločenstva a vo 
všetkých členských štátoch ako princípy, 
ktoré predstavujú hodnoty spoločné pre 
všetky systémy zdravotníctva v celej 
Európe. Členské štáty musia takisto 
zabezpečiť, aby sa tieto hodnoty 
rešpektovali vzhľadom na pacientov 
a občanov z iných členských štátov a aby 
sa so všetkými týmito pacientmi 
zaobchádzalo spravodlivo (výslovne to 
znamená, že nesmie dochádzať ani 
k diskriminácii domácich pacientov 
a poskytovateľov služieb) podľa ich 
potreby zdravotnej starostlivosti a nie 
podľa toho, v ktorom členskom štáte sú 
poistení. Členské štáty musia pritom 
rešpektovať princípy voľnosti pohybu 
v rámci vnútorného trhu, nediskriminácie, 
okrem iného aj na základe štátnej 
príslušnosti (alebo v prípade právnických 
osôb s ohľadom na členský štát, v ktorom 
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zdravotnej starostlivosti nijakým spôsobom 
nevyžaduje, aby prijímali plánované 
ošetrenie alebo uprednostňovali pacientov 
z iných členských štátov na úkor iných 
pacientov s podobnými zdravotnými 
potrebami, napr. predlžovaním obdobia 
čakania na ošetrenie. 

sú zriadené), potreby a proporcionality 
akýchkoľvek obmedzení voľného pohybu.
V tejto smernici sa však od poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti nijakým spôsobom 
nevyžaduje, aby prijímali plánované 
ošetrenie alebo uprednostňovali pacientov 
z iných členských štátov na úkor iných 
pacientov s podobnými zdravotnými 
potrebami, napr. predlžovaním obdobia 
čakania na ošetrenie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Nicolae Vlad Popa

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Keďže že nie je možné vopred vedieť, 
či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
bude poskytovať zdravotnú starostlivosť 
pacientovi prichádzajúcemu z iného 
členského štátu alebo pacientovi z jeho 
vlastného členského štátu, je potrebné, aby 
požiadavky na zabezpečenie toho, že táto 
zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať 
podľa spoločných princípov a jasných 
noriem kvality a bezpečnosti, boli 
uplatniteľné na všetky typy zdravotnej 
starostlivosti, aby sa zabezpečila sloboda 
poskytovať a prijímať cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, čo je cieľom tejto 
smernice. Orgány členských štátov musia 
rešpektovať spoločné prekrývajúce sa 
hodnoty univerzálnosti, prístupu ku 
kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity, ktoré sa už vo veľkej miere 
uznávajú v inštitúciách Spoločenstva a vo 
všetkých členských štátoch ako princípy, 
ktoré predstavujú hodnoty spoločné pre 
všetky systémy zdravotníctva v celej 
Európe. Členské štáty musia takisto 
zabezpečiť, aby sa tieto hodnoty 

(12) Keďže že nie je možné vopred vedieť, 
či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
bude poskytovať zdravotnú starostlivosť 
pacientovi prichádzajúcemu z iného 
členského štátu alebo pacientovi z jeho 
vlastného členského štátu, je potrebné, aby 
požiadavky na zabezpečenie toho, že táto 
zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať 
podľa spoločných princípov a jasných 
noriem kvality a bezpečnosti, boli 
uplatniteľné na všetky typy zdravotnej 
starostlivosti, aby sa zabezpečila sloboda 
poskytovať a prijímať cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, čo je cieľom tejto 
smernice. Orgány členských štátov musia 
rešpektovať spoločné prekrývajúce sa 
hodnoty univerzálnosti, prístupu ku 
kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity, ktoré sa už vo veľkej miere 
uznávajú v inštitúciách Spoločenstva a vo 
všetkých členských štátoch ako princípy, 
ktoré predstavujú hodnoty spoločné pre 
všetky systémy zdravotníctva v celej 
Európe. Členské štáty musia takisto 
zabezpečiť, aby sa tieto hodnoty 
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rešpektovali vzhľadom na pacientov 
a občanov z iných členských štátov a aby 
sa so všetkými týmito pacientmi 
zaobchádzalo spravodlivo podľa ich 
potreby zdravotnej starostlivosti a nie 
podľa toho, v ktorom členskom štáte sú 
poistení. Členské štáty musia pritom 
rešpektovať princípy voľnosti pohybu 
v rámci vnútorného trhu, nediskriminácie, 
okrem iného aj na základe štátnej 
príslušnosti (alebo v prípade právnických 
osôb s ohľadom na členský štát, v ktorom 
sú zriadené), potreby a proporcionality 
akýchkoľvek obmedzení voľného pohybu. 
V tejto smernici sa však od poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti nijakým spôsobom 
nevyžaduje, aby prijímali plánované 
ošetrenie alebo uprednostňovali pacientov 
z iných členských štátov na úkor iných 
pacientov s podobnými zdravotnými 
potrebami, napr. predlžovaním obdobia 
čakania na ošetrenie. 

rešpektovali vzhľadom na pacientov 
a občanov z iných členských štátov a aby 
sa so všetkými týmito pacientmi 
zaobchádzalo spravodlivo podľa ich 
potreby zdravotnej starostlivosti a nie 
podľa toho, v ktorom členskom štáte sú 
poistení. Členské štáty musia pritom 
rešpektovať princípy voľnosti pohybu 
fyzických a právnických osôb v rámci 
vnútorného trhu, nediskriminácie, okrem 
iného aj na základe štátnej príslušnosti, 
potreby a proporcionality akýchkoľvek 
obmedzení voľného pohybu. V tejto 
smernici sa však od poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti nijakým spôsobom 
nevyžaduje, aby prijímali plánované 
ošetrenie alebo uprednostňovali pacientov 
z iných členských štátov na úkor iných 
pacientov s podobnými zdravotnými 
potrebami, napr. predlžovaním obdobia 
čakania na ošetrenie. 

Or. en

Odôvodnenie

Pôvodný text uvádzal fyzické osoby ako prijímateľov zdravotnej starostlivosti a právnické 
osoby ako jej poskytovateľov. Pojem jednotlivec nie je jednoznačný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
John Bowis

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Keďže že nie je možné vopred vedieť, či 
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude 
poskytovať zdravotnú starostlivosť 
pacientovi prichádzajúcemu z iného 
členského štátu alebo pacientovi z jeho 
vlastného členského štátu, je potrebné, aby 
požiadavky na zabezpečenie toho, že táto 

Keďže že nie je možné vopred vedieť, či 
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude 
poskytovať zdravotnú starostlivosť 
pacientovi prichádzajúcemu z iného 
členského štátu alebo pacientovi z jeho 
vlastného členského štátu, je potrebné, aby 
požiadavky na zabezpečenie toho, že táto 
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zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať 
podľa spoločných princípov a jasných 
noriem kvality a bezpečnosti, boli 
uplatniteľné na všetky typy zdravotnej 
starostlivosti, aby sa zabezpečila sloboda 
poskytovať a prijímať cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, čo je cieľom tejto 
smernice. Orgány členských štátov musia 
rešpektovať spoločné prekrývajúce sa 
hodnoty univerzálnosti, prístupu ku
kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity, ktoré sa už vo veľkej miere 
uznávajú v inštitúciách Spoločenstva a vo 
všetkých členských štátoch ako princípy, 
ktoré predstavujú hodnoty spoločné pre 
všetky systémy zdravotníctva v celej 
Európe. Členské štáty musia takisto 
zabezpečiť, aby sa tieto hodnoty 
rešpektovali vzhľadom na pacientov 
a občanov z iných členských štátov a aby 
sa so všetkými týmito pacientmi 
zaobchádzalo spravodlivo podľa ich 
potreby zdravotnej starostlivosti a nie 
podľa toho, v ktorom členskom štáte sú 
poistení. Členské štáty musia pritom 
rešpektovať princípy voľnosti pohybu 
v rámci vnútorného trhu, nediskriminácie, 
okrem iného aj na základe štátnej 
príslušnosti (alebo v prípade právnických 
osôb s ohľadom na členský štát, v ktorom 
sú zriadené), potreby a proporcionality 
akýchkoľvek obmedzení voľného pohybu. 
V tejto smernici sa však od poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti nijakým spôsobom 
nevyžaduje, aby prijímali plánované 
ošetrenie alebo uprednostňovali pacientov 
z iných členských štátov na úkor iných 
pacientov s podobnými zdravotnými 
potrebami, napr. predlžovaním obdobia 
čakania na ošetrenie. 

zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať 
podľa spoločných princípov a jasných 
noriem kvality a bezpečnosti, boli 
uplatniteľné na všetky typy zdravotnej 
starostlivosti, aby sa zabezpečila sloboda 
poskytovať a prijímať cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, čo je cieľom tejto 
smernice. Orgány členských štátov musia 
rešpektovať spoločné prekrývajúce sa 
hodnoty univerzálnosti, prístupu ku 
kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity, ktoré sa už vo veľkej miere 
uznávajú v inštitúciách Spoločenstva a vo 
všetkých členských štátoch ako princípy, 
ktoré predstavujú hodnoty spoločné pre 
všetky systémy zdravotníctva v celej 
Európe. Členské štáty musia takisto 
zabezpečiť, aby sa tieto hodnoty 
rešpektovali vzhľadom na pacientov 
a občanov z iných členských štátov a aby 
sa so všetkými týmito pacientmi 
zaobchádzalo spravodlivo podľa ich 
potreby zdravotnej starostlivosti a nie 
podľa toho, v ktorom členskom štáte sú 
poistení. Členské štáty musia pritom 
rešpektovať princípy voľnosti pohybu 
v rámci vnútorného trhu, nediskriminácie, 
okrem iného aj na základe štátnej 
príslušnosti (alebo v prípade právnických 
osôb s ohľadom na členský štát, v ktorom 
sú zriadené), potreby a proporcionality 
akýchkoľvek obmedzení voľného pohybu. 
V tejto smernici sa však od poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti nijakým spôsobom 
nevyžaduje, aby prijímali plánované 
ošetrenie alebo uprednostňovali pacientov 
z iných členských štátov na úkor iných 
pacientov s podobnými zdravotnými 
potrebami, napr. predlžovaním obdobia 
čakania na ošetrenie. Aby sa pacienti 
mohli pri výbere cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte
rozhodnúť na základe dostatočných 
informácií, členské štáty zabezpečia, že 
pacienti na požiadanie dostanú príslušné 
informácie o normách v oblasti zdravia 
a kvality uplatňovaných v členskom štáte, 
v ktorom sa starostlivosť poskytuje, ako aj 
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o povahe zdravotnej starostlivosti 
poskytovanej konkrétnym zdravotníckym 
zariadením. Takéto informácie sa tiež 
sprístupnia v dostupných formátoch 
osobám so zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Kathy Sinnott

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Keďže že nie je možné vopred vedieť, 
či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
bude poskytovať zdravotnú starostlivosť 
pacientovi prichádzajúcemu z iného 
členského štátu alebo pacientovi z jeho 
vlastného členského štátu, je potrebné, aby 
požiadavky na zabezpečenie toho, že táto 
zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať 
podľa spoločných princípov a jasných 
noriem kvality a bezpečnosti, boli 
uplatniteľné na všetky typy zdravotnej 
starostlivosti, aby sa zabezpečila sloboda 
poskytovať a prijímať cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, čo je cieľom tejto 
smernice. Orgány členských štátov musia 
rešpektovať spoločné prekrývajúce sa 
hodnoty univerzálnosti, prístupu ku 
kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity, ktoré sa už vo veľkej miere 
uznávajú v inštitúciách Spoločenstva a vo 
všetkých členských štátoch ako princípy, 
ktoré predstavujú hodnoty spoločné pre 
všetky systémy zdravotníctva v celej 
Európe. Členské štáty musia takisto 
zabezpečiť, aby sa tieto hodnoty 
rešpektovali vzhľadom na pacientov 
a občanov z iných členských štátov a aby 
sa so všetkými týmito pacientmi 
zaobchádzalo spravodlivo podľa ich 
potreby zdravotnej starostlivosti a nie 

(12) Keďže že nie je možné vopred vedieť, 
či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
bude poskytovať zdravotnú starostlivosť 
pacientovi prichádzajúcemu z iného 
členského štátu alebo pacientovi z jeho 
vlastného členského štátu, je potrebné, aby 
požiadavky na zabezpečenie toho, že táto 
zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať 
podľa spoločných princípov a jasných 
noriem kvality a bezpečnosti, boli 
uplatniteľné na všetky typy zdravotnej 
starostlivosti, aby sa zabezpečila sloboda 
poskytovať a prijímať cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, čo je cieľom tejto 
smernice. Orgány členských štátov musia 
rešpektovať spoločné prekrývajúce sa 
hodnoty univerzálnosti, prístupu ku 
kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity, ktoré sa už vo veľkej miere 
uznávajú v inštitúciách Spoločenstva a vo 
všetkých členských štátoch ako princípy, 
ktoré predstavujú hodnoty spoločné pre 
všetky systémy zdravotníctva v celej 
Európe. Členské štáty musia takisto 
zabezpečiť, aby sa tieto hodnoty 
rešpektovali vzhľadom na pacientov 
a občanov z iných členských štátov a aby 
sa so všetkými týmito pacientmi 
zaobchádzalo spravodlivo podľa ich 
potreby zdravotnej starostlivosti a nie 
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podľa toho, v ktorom členskom štáte sú 
poistení. Členské štáty musia pritom 
rešpektovať princípy voľnosti pohybu 
v rámci vnútorného trhu, nediskriminácie, 
okrem iného aj na základe štátnej 
príslušnosti (alebo v prípade právnických 
osôb s ohľadom na členský štát, v ktorom 
sú zriadené), potreby a proporcionality 
akýchkoľvek obmedzení voľného pohybu. 
V tejto smernici sa však od poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti nijakým spôsobom 
nevyžaduje, aby prijímali plánované 
ošetrenie alebo uprednostňovali pacientov 
z iných členských štátov na úkor iných 
pacientov s podobnými zdravotnými 
potrebami, napr. predlžovaním obdobia 
čakania na ošetrenie. 

podľa toho, v ktorom členskom štáte sú 
poistení. Členské štáty musia pritom 
rešpektovať princípy voľnosti pohybu 
v rámci vnútorného trhu, nediskriminácie, 
okrem iného aj na základe štátnej 
príslušnosti (alebo v prípade právnických 
osôb s ohľadom na členský štát, v ktorom 
sú zriadené), potreby a proporcionality 
akýchkoľvek obmedzení voľného pohybu. 
V tejto smernici sa však od poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti nijakým spôsobom 
nevyžaduje, aby prijímali plánované 
ošetrenie alebo uprednostňovali pacientov 
z iných členských štátov na úkor iných 
pacientov s podobnými zdravotnými 
potrebami, napr. predlžovaním obdobia 
čakania na ošetrenie. Osobitné opatrenia 
však treba prijať v prípade obetí nehôd 
a mimoriadnych hromadných udalostí 
vyžadujúcich pohotovostný lekársky 
zákrok. 

Or. en

Odôvodnenie

Je zrejmé, že v prípade nehody (alebo živelnej pohromy) by sa zdravotná starostlivosť mala 
poskytovať tak, aby administratívne postupy spojené s predchádzajúcim schválením úhrady 
boli minimálne. Potreba rýchlej reakcie v núdzovej situácii v hraničných oblastiach si 
vyžaduje širokú spoluprácu členských štátov a ich zdravotníckych služieb na regionálnej 
úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) So zreteľom na judikatúru Súdneho 
dvora (rozsudok z 11. marca 2004, 
Komisia vs. Francúzsko, C-496/01) a pri 
absencii harmonizačných opatrení právo 
Spoločenstva nezakazuje členskému štátu, 
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aby v rámci plánu predchádzajúceho 
schvaľovania úhrad vyžadoval svoju 
úroveň ochrany verejného zdravia od 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so 
sídlom v inom členskom štáte, ktorí chcú 
ponúkať služby pacientom poisteným 
v prvom členskom štáte. Podmienky, ktoré 
treba splniť na získanie príslušného 
schválenia úhrady, však nemôžu byť 
rovnaké ako zákonné podmienky, ktoré už 
boli splnené v členskom štáte, v ktorom 
má poskytovateľ sídlo.

Or. es

Odôvodnenie

Zmena poskytuje občanom záruku, že normy kvality aspoň zodpovedajú normám v členskom 
štáte, v ktorom je pacient poistený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Okrem toho by pacienti z iných 
členských štátov mali mať nárok na 
rovnaké zaobchádzanie ako pacienti 
z členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje, a podľa všeobecných princípov 
rovnosti a nediskriminácie v súlade 
s článkom 21 Charty by pacienti nemali 
byť v žiadnom prípade diskriminovaní na 
základe svojho pohlavia, rasy, farby, 
etnického alebo sociálneho pôvodu, 
genetických čŕt, jazyka, náboženstva, 
viery, politického alebo iného názoru, 
príslušnosti k niektorej národnostnej 
menšine, majetku, pôvodu, telesného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie. Členské štáty môžu rozlišovať
medzi ošetrením poskytovaným rôznym 

(13) Podľa všeobecných princípov 
rovnosti a nediskriminácie v súlade 
s článkom 21 charty by pacienti 
z ostatných členských štátov nemali byť 
v žiadnom prípade diskriminovaní na 
základe svojho pohlavia, rasy, farby, 
etnického alebo sociálneho pôvodu, 
genetických čŕt, jazyka, náboženstva, 
viery, politického alebo iného názoru, 
príslušnosti k niektorej národnostnej 
menšine, majetku, pôvodu, telesného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie. Členské štáty môžu pri ošetrení
rozlišovať len podľa rôznych skupín
pacientov vtedy, keď môžu dokázať, že sú 
na to legitímne zdravotné dôvody, ako 
napr. v prípade osobitných vyšetrení pre 
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skupinám pacientov a len vtedy, keď môžu 
dokázať, že sú na to legitímne zdravotné 
dôvody, ako napr. v prípade osobitných 
vyšetrení pre ženy alebo určitých vekových 
skupín (napr. bezplatné očkovanie detí 
alebo starších ľudí). Okrem toho, keďže 
táto smernica rešpektuje základné práva a 
dodržiava zásady uznávané najmä Chartou 
základných práv Európskej únie, musí sa 
implementovať a uplatňovať s náležitým 
rešpektom voči právu na rovnosť pred 
zákonom a princípu nediskriminácie, 
v súlade s všeobecnými princípmi práva 
zakotvenými v článkoch 20 a 21 Charty. 
Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby 
bola dotknutá smernica 2000/43/ES 
z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez 
ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, a 
iné smernice na uplatňovanie článku 13 
Zmluvy o ES. Vzhľadom na uvedené sa v 
smernici ustanovuje, že pacienti majú 
nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
občania členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, vrátane výhody 
vyplývajúcej z ochrany proti diskriminácii, 
ktorá je ustanovená v práve Spoločenstva, 
ako aj v právnych predpisoch členského 
štátu, v ktorom sa ošetrenie poskytuje.

ženy alebo určitých vekových skupín 
(napr. bezplatné očkovanie detí alebo 
starších ľudí). Okrem toho, keďže táto 
smernica rešpektuje základné práva a 
dodržiava zásady uznávané najmä Chartou 
základných práv Európskej únie, musí sa 
vykonávať a uplatňovať s náležitým 
rešpektom voči právu na rovnosť pred 
zákonom a princípu nediskriminácie, 
v súlade s všeobecnými princípmi práva 
zakotvenými v článkoch 20 a 21 charty. 
Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby 
bola dotknutá smernica 2000/43/ES 
z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez 
ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, a 
iné smernice na uplatňovanie článku 13 
Zmluvy o ES.

Or. nl

Odôvodnenie

Pozri i odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k odôvodneniu 12.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Ak pacienti z členského štátu 
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požadujú zdravotnú starostlivosť v rámci 
systému zdravotníctva iného členského 
štátu, mali by sa riadiť právnymi 
predpismi členského štátu, v ktorom im je 
táto starostlivosť poskytnutá alebo 
regiónu, ktorý ich prijíma, a to tak pokiaľ 
ide prijímací proces, čakacie zoznamy 
alebo voľbu doktora, ako aj o práva 
pacientov a pravidlá nemocničnej 
starostlivosti.

Or. es

Odôvodnenie

Ak by cezhraniční pacienti mali iné práva ako pacienti z príslušnej krajiny, mohlo by to viesť 
k vnútorným pnutiam a zdvojenému systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Linda McAvan

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na základe prieskumu v 10 % 
prípadov dochádza k vzniku škôd 
v dôsledku zdravotnej starostlivosti. 
Dôležité je preto zabezpečiť jasné 
spoločné povinnosti zamerané na riešenie 
situácií, v ktorých je potrebné reagovať na 
škody vzniknuté zdravotnou 
starostlivosťou, aby sa zabránilo vzniku 
nedôvery v tieto mechanizmy, ktorá je 
prekážkou pri prijímaní cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti. Pokrytie za škody 
a kompenzácia systémami danej krajiny, 
v ktorej sa ošetrenie poskytuje, by sa 
nemala dotýkať možnosti členských štátov 
rozšíriť pokrytie svojich domácich 
systémov na pacientov z vlastnej krajiny, 
ktorí žiadajú o zdravotnú starostlivosť 
v zahraničí, kde je to pre pacienta 
výhodnejšie, najmä v prípade pacientov, 

(15) Na základe prieskumu v 10 % 
prípadov dochádza k vzniku škôd 
v dôsledku zdravotnej starostlivosti. 
Dôležité je preto zabezpečiť, aby členské 
štáty, v ktorých sa zdravotná starostlivosť 
poskytuje, mali zavedené systémy (vrátane 
poskytovania pooperačnej starostlivosti)
zamerané na riešenie situácií, v ktorých je 
potrebné reagovať na škody vzniknuté 
zdravotnou starostlivosťou definované 
členským štátom, v ktorom bola 
starostlivosť poskytnutá, aby sa zabránilo 
vzniku nedôvery v tieto mechanizmy, ktorá 
je prekážkou pri prijímaní cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti. Pokrytie za škody 
a kompenzácia systémami danej krajiny, 
v ktorej sa ošetrenie poskytuje, by sa 
nemala dotýkať možnosti členských štátov 
rozšíriť pokrytie svojich domácich 
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pre ktorých je využívanie zdravotnej 
starostlivosti v zahraničí nutné. 

systémov na pacientov z vlastnej krajiny, 
ktorí žiadajú o zdravotnú starostlivosť 
v zahraničí, kde je to pre pacienta 
výhodnejšie, najmä v prípade pacientov, 
pre ktorých je využívanie zdravotnej 
starostlivosti v zahraničí nutné. 

Or. en

Odôvodnenie

Definícia škody musí zohľadniť, že členské štáty majú vo svojich právnych systémoch 
zadefinované rôzne verzie škody. Aby sa zabránilo nezrovnalostiam, ošetrovaní pacienti by 
mali spadať pod definíciu škody používanej v členskom štáte, v ktorom sa starostlivosť 
poskytuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Edite Estrela

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na základe prieskumu v 10 % 
prípadov dochádza k vzniku škôd 
v dôsledku zdravotnej starostlivosti. 
Dôležité je preto zabezpečiť jasné spoločné 
povinnosti zamerané na riešenie situácií, 
v ktorých je potrebné reagovať na škody 
vzniknuté zdravotnou starostlivosťou, aby 
sa zabránilo vzniku nedôvery v tieto 
mechanizmy, ktorá je prekážkou pri 
prijímaní cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti. Pokrytie za škody a 
kompenzácia systémami danej krajiny, 
v ktorej sa ošetrenie poskytuje, by sa 
nemala dotýkať možnosti členských štátov 
rozšíriť pokrytie svojich domácich 
systémov na pacientov z vlastnej krajiny, 
ktorí žiadajú o zdravotnú starostlivosť 
v zahraničí, kde je to pre pacienta 
výhodnejšie, najmä v prípade pacientov, 

(15) Na základe prieskumu v 10 % 
prípadov dochádza k vzniku škôd 
v dôsledku zdravotnej starostlivosti. 
Dôležité je preto zabezpečiť jasné spoločné 
povinnosti so zreteľom na škody 
spôsobené zdravotnou starostlivosťou, 
ktorým sa dá predísť, aby sa zabránilo 
vzniku nedôvery v tieto mechanizmy, ktorá 
je prekážkou pri prijímaní cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti. Pokrytie za škody 
a kompenzácia systémami danej krajiny, 
v ktorej sa ošetrenie poskytuje, by sa 
nemala dotýkať možnosti členských štátov 
rozšíriť pokrytie svojich domácich 
systémov na pacientov z vlastnej krajiny, 
ktorí žiadajú o zdravotnú starostlivosť 
v zahraničí, kde je to pre pacienta 
výhodnejšie, najmä v prípade pacientov, 
pre ktorých je využívanie zdravotnej 
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pre ktorých je využívanie zdravotnej 
starostlivosti v zahraničí nutné. 

starostlivosti v zahraničí nutné. 

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Členské štáty musia takisto 
zabezpečiť, aby boli zavedené mechanizmy 
na ochranu pacientov a kompenzáciu za 
poškodenie v prípade jej poskytovania na 
ich území, a aby boli primerané povahe a 
rozsahu rizika. Povahu a/alebo spôsob 
takéhoto mechanizmu však určuje členský 
štát.

(16) Členské štáty musia takisto 
zabezpečiť, aby boli zavedené mechanizmy 
na ochranu pacientov a kompenzáciu za 
poškodenie v prípade jej poskytovania na 
ich území, a aby boli primerané povahe a 
rozsahu rizika. Povahu a/alebo spôsob 
takéhoto mechanizmu však určuje členský 
štát. V každom prípade by sa mali stanoviť 
osobitné ustanovenia a špeciálne 
koordinačné opatrenia s cieľom 
koordinovať činnosť nemocníc tvoriacich 
strediská vysokej kvality, a to najmä 
v záujme zaručenia prístupu k najlepšej 
starostlivosti pre tých pacientov v EÚ, 
ktorí ju naozaj potrebujú. Na tento účel, 
a najmä v prípadoch, keď sa pacienti 
riadia výberom, by mal každý členský štát 
určiť vnútroštátne, regionálne a miestne 
orgány zodpovedné za zisťovanie toho, či 
je naozaj potrebné využitie zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte, a za 
zostavovanie zoznamov schválení úhrad 
starostlivosti poskytnutej v centrách 
vysokej kvality v iných členských štátoch, 
než je členský štát pacientovho bydliska. 
Členský štát, v ktorom je pacient poistený, 
by mal preto poskytnúť požadované 
finančné prostriedky na uhradenie 
nákladov na starostlivosť, ktorá bola 
vopred schválená.

Or. it
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Odôvodnenie

Treba vyvinúť európske centrá vysokej kvality špecializujúce sa na liečenie daných ochorení, 
ktoré budú môcť európski pacienti plne využívať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Thomas Ulmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Právo na ochranu osobných údajov je 
základným právom uznaným v článku 8 
Charty základných práv Európskej únie.
Zabezpečenie kontinuity cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti závisí od prenosu 
osobných údajov týkajúcich sa pacientovho 
zdravia. Malo by sa umožniť, aby tieto 
osobné údaje voľne prúdili z jedného 
členského štátu do druhého, no zároveň by 
sa mali chrániť základné práva 
jednotlivcov. Smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 
1995 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov sa ustanovuje právo 
jednotlivcov na prístup k vlastným 
osobným údajom týkajúcim sa ich zdravia, 
napr. lekárskym záznamom, ktoré obsahujú 
informácie o diagnóze, výsledkoch 
vyšetrení, posudkoch ošetrujúcich lekárov 
a všetkých liečbach alebo zákrokoch, ktoré 
boli pacientovi poskytnuté. Tieto 
ustanovenia sa uplatňujú v kontexte 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, na 
ktorú sa vzťahuje táto smernica.

(17) Právo na ochranu osobných údajov je 
základným právom uznaným v článku 8 
Charty základných práv Európskej únie.
Zabezpečenie kontinuity cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti závisí od prenosu 
osobných údajov týkajúcich sa pacientovho 
zdravia. Malo by sa umožniť, aby tieto 
osobné údaje voľne prúdili z jedného 
členského štátu do druhého, no zároveň by 
sa mali chrániť základné práva 
jednotlivcov. Smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 
1995 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov sa ustanovuje právo 
jednotlivcov na prístup k vlastným 
osobným údajom týkajúcim sa ich zdravia, 
napr. lekárskym záznamom, ktoré obsahujú 
informácie o diagnóze, výsledkoch 
vyšetrení, posudkoch ošetrujúcich lekárov 
a všetkých liečbach alebo zákrokoch, ktoré 
boli pacientovi poskytnuté. Tieto 
ustanovenia sa uplatňujú v kontexte 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, na 
ktorú sa vzťahuje táto smernica. Pacient 
má mať kedykoľvek možnosť zrušiť 
poskytnutie svojich údajov a po ich 
vymazaní má dostať príslušné potvrdenie.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Právo na úhradu nákladov súvisiacich 
so zdravotnou starostlivosťou poskytnutou 
v inom členskom štáte zo zákonnej schémy 
sociálneho zabezpečenia pacientov ako 
poistených osôb bolo uznané Súdnym 
dvorom v niekoľkých rozsudkoch. Súdny 
dvor sa vyjadril, že ustanovenia Zmluvy
týkajúce sa slobody poskytovania služieb 
zahŕňajú slobodu prijímateľov zdravotnej
starostlivosti vrátane osôb, ktoré 
potrebujú lekársku starostlivosť, slobodu 
ísť do iného členského štátu na účely 
prijímania týchto služieb na jeho území.
To isté platí pre prijímateľov zdravotnej 
starostlivosti, ktorí majú záujem 
o zdravotnú starostlivosť poskytovanú 
v inom členskom štáte inými 
prostriedkami, ako napr. prostredníctvom 
služieb e-zdravia. Zatiaľ čo právo 
Spoločenstva neuberá členským štátom 
právomoc organizovať svoj systém 
zdravotnej starostlivosti a sociálneho 
zabezpečenia, členské štáty musia pri 
výkone tejto právomoci dodržiavať právo 
Spoločenstva, najmä ustanovenia Zmluvy
o slobode poskytovať služby. Týmito 
ustanoveniami sa členským štátom 
zakazuje zavádzať alebo zachovávať 
neopodstatnené obmedzenia pri 
uplatňovaní tejto slobody v sektore 
zdravotnej starostlivosti.

(18) Právo na úhradu nákladov súvisiacich 
so zdravotnou starostlivosťou poskytnutou 
v inom členskom štáte alebo s nakúpeným 
tovarom spojeným so zdravotnou 
starostlivosťou zo zákonnej schémy 
sociálneho zabezpečenia pacientov, 
v rámci ktorej sú pacienti poistení, bolo 
uznané Súdnym dvorom v niekoľkých 
rozsudkoch. Súdny dvor sa vyjadril, že 
ustanovenia zmluvy týkajúce sa slobody 
poskytovania služieb a tovaru zahŕňajú 
slobodu pacientov vedome prijímať služby 
zdravotnej starostlivosti a vedome 
nakupovať tovar v rámci zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte. To 
isté platí pre prijímateľov zdravotnej 
starostlivosti, ktorí majú záujem o služby 
zdravotnej starostlivosti poskytované 
prostredníctvom telemedicíny z iného 
členského štátu než z toho, v ktorom sú 
poistení v rámci systému sociálneho 
zabezpečenia. Zatiaľ čo právo 
Spoločenstva neuberá členským štátom 
právomoc organizovať svoj systém 
zdravotnej starostlivosti a sociálneho 
zabezpečenia, členské štáty musia pri 
výkone tejto právomoci dodržiavať právo 
Spoločenstva, najmä ustanovenia zmluvy
o slobode poskytovať služby a tovar. 
Týmito ustanoveniami sa členským štátom 
zakazuje zavádzať alebo zachovávať 
neopodstatnené obmedzenia týkajúce sa 
týchto slobôd.

Or. nl

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie sa nevzťahuje len na poskytovanie služieb, ale aj na nákup tovaru v rámci 
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cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Okrem toho sa týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom zdokonaľuje znenie odôvodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
John Bowis

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Právo na úhradu nákladov súvisiacich 
so zdravotnou starostlivosťou poskytnutou 
v inom členskom štáte zo zákonnej schémy 
sociálneho zabezpečenia pacientov ako 
poistených osôb bolo uznané Súdnym 
dvorom v niekoľkých rozsudkoch. Súdny 
dvor sa vyjadril, že ustanovenia Zmluvy 
týkajúce sa slobody poskytovania služieb 
zahŕňajú slobodu prijímateľov zdravotnej 
starostlivosti vrátane osôb, ktoré potrebujú 
lekársku starostlivosť, slobodu ísť do iného 
členského štátu na účely prijímania týchto 
služieb na jeho území. To isté platí pre 
prijímateľov zdravotnej starostlivosti, 
ktorí majú záujem o zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú v inom 
členskom štáte inými prostriedkami, ako 
napr. prostredníctvom služieb e-zdravia.
Zatiaľ čo právo Spoločenstva neuberá 
členským štátom právomoc organizovať 
svoj systém zdravotnej starostlivosti 
a sociálneho zabezpečenia, členské štáty 
musia pri výkone tejto právomoci 
dodržiavať právo Spoločenstva, najmä 
ustanovenia Zmluvy o slobode poskytovať 
služby. Týmito ustanoveniami sa členským 
štátom zakazuje zavádzať alebo
zachovávať neopodstatnené obmedzenia 
pri uplatňovaní tejto slobody v sektore 
zdravotnej starostlivosti.

(18) Právo na úhradu nákladov súvisiacich 
so zdravotnou starostlivosťou poskytnutou 
v inom členskom štáte zo zákonnej schémy 
sociálneho zabezpečenia pacientov ako 
poistených osôb bolo uznané Súdnym 
dvorom v niekoľkých rozsudkoch. Súdny 
dvor sa vyjadril, že ustanovenia Zmluvy 
týkajúce sa slobody poskytovania služieb 
zahŕňajú slobodu prijímateľov zdravotnej 
starostlivosti vrátane osôb, ktoré potrebujú 
lekársku starostlivosť, slobodu ísť do iného 
členského štátu na účely prijímania týchto 
služieb na jeho území. Zatiaľ čo právo 
Spoločenstva neuberá členským štátom 
právomoc organizovať svoj systém 
zdravotnej starostlivosti a sociálneho 
zabezpečenia, členské štáty musia pri 
výkone tejto právomoci dodržiavať právo 
Spoločenstva, najmä ustanovenia Zmluvy 
o slobode poskytovať služby. Týmito 
ustanoveniami sa členským štátom 
zakazuje zavádzať alebo zachovávať 
neopodstatnené obmedzenia pri 
uplatňovaní tejto slobody v sektore 
zdravotnej starostlivosti.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Stefano Zappalà

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Právo na úhradu nákladov súvisiacich 
so zdravotnou starostlivosťou poskytnutou 
v inom členskom štáte zo zákonnej schémy 
sociálneho zabezpečenia pacientov ako 
poistených osôb bolo uznané Súdnym 
dvorom v niekoľkých rozsudkoch. Súdny 
dvor sa vyjadril, že ustanovenia Zmluvy 
týkajúce sa slobody poskytovania služieb 
zahŕňajú slobodu prijímateľov zdravotnej 
starostlivosti vrátane osôb, ktoré potrebujú 
lekársku starostlivosť, slobodu ísť do iného 
členského štátu na účely prijímania týchto 
služieb na jeho území. To isté platí pre 
prijímateľov zdravotnej starostlivosti, 
ktorí majú záujem o zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú v inom 
členskom štáte inými prostriedkami, ako 
napr. prostredníctvom služieb e-zdravia.
Zatiaľ čo právo Spoločenstva neuberá 
členským štátom právomoc organizovať 
svoj systém zdravotnej starostlivosti 
a sociálneho zabezpečenia, členské štáty 
musia pri výkone tejto právomoci 
dodržiavať právo Spoločenstva, najmä 
ustanovenia Zmluvy o slobode poskytovať 
služby. Týmito ustanoveniami sa členským 
štátom zakazuje zavádzať alebo 
zachovávať neopodstatnené obmedzenia 
pri uplatňovaní tejto slobody v sektore 
zdravotnej starostlivosti.

(18) Právo na úhradu nákladov súvisiacich 
so zdravotnou starostlivosťou poskytnutou
v inom členskom štáte zo zákonnej schémy 
sociálneho zabezpečenia pacientov ako 
poistených osôb bolo uznané Súdnym 
dvorom v niekoľkých rozsudkoch. Súdny 
dvor sa vyjadril, že ustanovenia Zmluvy 
týkajúce sa slobody poskytovania služieb 
zahŕňajú slobodu prijímateľov zdravotnej 
starostlivosti vrátane osôb, ktoré potrebujú 
lekársku starostlivosť, slobodu ísť do iného 
členského štátu na účely prijímania týchto 
služieb na jeho území. Zatiaľ čo právo 
Spoločenstva neuberá členským štátom 
právomoc organizovať svoj systém 
zdravotnej starostlivosti a sociálneho 
zabezpečenia, členské štáty musia pri 
výkone tejto právomoci dodržiavať právo 
Spoločenstva, najmä ustanovenia Zmluvy 
o slobode poskytovať služby. Týmito 
ustanoveniami sa členským štátom 
zakazuje zavádzať alebo zachovávať 
neopodstatnené obmedzenia pri 
uplatňovaní tejto slobody v sektore 
zdravotnej starostlivosti.

Or. en

Odôvodnenie

Táto zásada nie je stanovená v judikatúre. Veta v odôvodnení je preto zavádzajúca. Pokiaľ 
ide o internetové lekárne, Európsky súdny dvor (C-322/01) v skutočnosti uznal, že niektoré 
vnútroštátne obmedzenia predaja liekov cez internet sú v súlade s ustanoveniami zmluvy 
o vnútornom trhu. Aby sa zabezpečila úplná jednoznačnosť, tento návrh by nemal vyvolávať 
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pochybnosti o súlade pravidiel o internetových lekárňach na úrovni členských štátov so 
zákonmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Peter Liese

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Právo na úhradu nákladov súvisiacich 
so zdravotnou starostlivosťou poskytnutou 
v inom členskom štáte zo zákonnej schémy 
sociálneho zabezpečenia pacientov ako 
poistených osôb bolo uznané Súdnym 
dvorom v niekoľkých rozsudkoch. Súdny 
dvor sa vyjadril, že ustanovenia Zmluvy
týkajúce sa slobody poskytovania služieb 
zahŕňajú slobodu prijímateľov zdravotnej 
starostlivosti vrátane osôb, ktoré potrebujú 
lekársku starostlivosť, slobodu ísť do iného 
členského štátu na účely prijímania týchto 
služieb na jeho území. To isté platí pre 
prijímateľov zdravotnej starostlivosti, 
ktorí majú záujem o zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú v inom 
členskom štáte inými prostriedkami, ako 
napr. prostredníctvom služieb e-zdravia.
Zatiaľ čo právo Spoločenstva neuberá 
členským štátom právomoc organizovať 
svoj systém zdravotnej starostlivosti 
a sociálneho zabezpečenia, členské štáty 
musia pri výkone tejto právomoci 
dodržiavať právo Spoločenstva, najmä 
ustanovenia Zmluvy o slobode poskytovať 
služby. Týmito ustanoveniami sa členským 
štátom zakazuje zavádzať alebo 
zachovávať neopodstatnené obmedzenia 
pri uplatňovaní tejto slobody v sektore 
zdravotnej starostlivosti.

(18) Právo na úhradu nákladov súvisiacich 
so zdravotnou starostlivosťou poskytnutou 
v inom členskom štáte zo zákonnej schémy 
sociálneho zabezpečenia pacientov ako 
poistených osôb bolo uznané Súdnym 
dvorom v niekoľkých rozsudkoch. Súdny 
dvor sa vyjadril, že ustanovenia zmluvy
týkajúce sa slobody poskytovania služieb 
zahŕňajú slobodu prijímateľov zdravotnej 
starostlivosti, najmä osôb, ktoré potrebujú 
lekársku starostlivosť, ísť do iného 
členského štátu na účely prijímania týchto 
služieb na jeho území. Zatiaľ čo právo 
Spoločenstva neuberá členským štátom 
právomoc organizovať svoj systém 
zdravotnej starostlivosti a sociálneho 
zabezpečenia, členské štáty musia pri 
výkone tejto právomoci dodržiavať právo 
Spoločenstva, najmä ustanovenia zmluvy
o slobode poskytovať služby. Týmito 
ustanoveniami sa členským štátom 
zakazuje zavádzať alebo zachovávať 
neopodstatnené obmedzenia pri 
uplatňovaní tejto slobody v sektore 
zdravotnej starostlivosti.

Or. de
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Odôvodnenie

V rámci rozsudku Súdneho dvora sa nevenovala pozornosť službám e-zdravia; uvedené 
vyjadrenie je zavádzajúce. Súdny dvor dokonca napríklad v súvislosti so zásielkovým 
obchodom s liekmi uznal, že vnútroštátne zákazy zasielania týkajúce sa liekov vydávaných na 
lekársky predpis sú v súlade so zmluvou (C-322/01, Deutscher Apothekerverband). V záujme 
zabezpečenia jasnosti právnych predpisov by návrh smernice podľa možnosti nemal 
obsahovať žiadne protirečivé vyjadrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Anne Ferreira

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Právo na úhradu nákladov súvisiacich 
so zdravotnou starostlivosťou poskytnutou 
v inom členskom štáte zo zákonnej schémy 
sociálneho zabezpečenia pacientov ako 
poistených osôb bolo uznané Súdnym 
dvorom v niekoľkých rozsudkoch. Súdny 
dvor sa vyjadril, že ustanovenia Zmluvy
týkajúce sa slobody poskytovania služieb 
zahŕňajú slobodu prijímateľov zdravotnej 
starostlivosti vrátane osôb, ktoré potrebujú 
lekársku starostlivosť, slobodu ísť do iného 
členského štátu na účely prijímania týchto 
služieb na jeho území. To isté platí pre 
prijímateľov zdravotnej starostlivosti, 
ktorí majú záujem o zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú v inom 
členskom štáte inými prostriedkami, ako 
napr. prostredníctvom služieb e-zdravia.
Zatiaľ čo právo Spoločenstva neuberá 
členským štátom právomoc organizovať 
svoj systém zdravotnej starostlivosti 
a sociálneho zabezpečenia, členské štáty 
musia pri výkone tejto právomoci 
dodržiavať právo Spoločenstva, najmä 
ustanovenia Zmluvy o slobode poskytovať 
služby. Týmito ustanoveniami sa členským 
štátom zakazuje zavádzať alebo 
zachovávať neopodstatnené obmedzenia 
pri uplatňovaní tejto slobody v sektore 

(18) Právo na úhradu nákladov súvisiacich 
so zdravotnou starostlivosťou poskytnutou 
v inom členskom štáte zo zákonnej schémy 
sociálneho zabezpečenia pacientov ako 
poistených osôb bolo uznané Súdnym 
dvorom v niekoľkých rozsudkoch. Súdny 
dvor sa vyjadril, že ustanovenia zmluvy
týkajúce sa slobody poskytovania služieb 
zahŕňajú slobodu prijímateľov zdravotnej 
starostlivosti vrátane osôb, ktoré potrebujú 
lekársku starostlivosť, slobodu ísť do iného 
členského štátu na účely prijímania týchto 
služieb na jeho území. Zatiaľ čo právo 
Spoločenstva neuberá členským štátom 
právomoc organizovať svoj systém 
zdravotnej starostlivosti a sociálneho 
zabezpečenia, členské štáty musia pri 
výkone tejto právomoci dodržiavať právo 
Spoločenstva, najmä ustanovenia zmluvy
o slobode poskytovať služby. Týmito 
ustanoveniami sa členským štátom 
zakazuje zavádzať alebo zachovávať 
neopodstatnené obmedzenia pri 
uplatňovaní tejto slobody v sektore 
zdravotnej starostlivosti.
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zdravotnej starostlivosti.

Or. fr

Odôvodnenie

Táto zásada nebola stanovená judikatúrou. Je teda potrebné vypustiť ju. Tento pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k odôvodneniu 41 a 
(novému).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) V súlade s princípom, ktorý zaviedol 
Súdny dvor, a bez ohrozenia finančnej 
rovnováhy systémov zdravotníctva a 
sociálneho zabezpečenia v členských 
štátoch by sa mala zabezpečiť väčšia 
právna istota, pokiaľ ide o úhradu 
nákladov na zdravotnú starostlivosť pre 
pacientov, a pre odborníkov, 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a 
inštitúcie sociálneho zabezpečenia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Uplatňovanie a implementácia judikatúry Európskeho súdneho dvora je vo výhradnej 
zodpovednosti členských štátov a mnohé z nich tento problém už vyriešili. Tieto záležitosti 
netreba riešiť samostatnou smernicou o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Je vhodné vyžadovať, aby sa 
na pacientov, ktorí idú za zdravotnou 
starostlivosťou do iného členského štátu 
za podmienok iných ako sa predpokladá 
v rámci koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia zavedených nariadením 
(ES) č. 1408/71, vzťahovali princípy 
voľného pohybu služieb v súlade 
so Zmluvou a ustanoveniami tejto 
smernice. Pacientom by sa mala zaručiť 
predpokladaná výška nákladov na túto 
zdravotnú starostlivosť aspoň na takej 
úrovni, aká by sa uplatňovala v prípade, 
že by im podobná zdravotná starostlivosť 
bola poskytnutá na území členského štátu, 
kde sú poistení. Tým sa plne rešpektuje 
zodpovednosť členských štátov za 
stanovenie rozsahu poistenia pre svojich 
pacientov v prípade choroby a zabráni sa 
významnému vplyvu na financovanie 
vnútroštátnych systémov zdravotnej 
starostlivosti. Členské štáty však môžu vo 
svojich vnútroštátnych predpisoch 
ustanoviť úhradu nákladov za liečbu 
v poplatkoch platných v členskom štáte,
kde sa liečba poskytuje, ak je to pre 
pacienta výhodnejšie. To môže byť najmä 
v prípade konkrétnej liečby poskytnutej 
európskymi referenčnými sieťami, ako sa 
ustanovuje v článku 15 tejto smernice.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Maria Berger

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Je vhodné vyžadovať, aby sa 
na pacientov, ktorí idú za zdravotnou 
starostlivosťou do iného členského štátu za 
podmienok iných ako sa predpokladá 
v rámci koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia zavedených nariadením (ES) 
č. 1408/71, vzťahovali princípy voľného 
pohybu služieb v súlade so Zmluvou
a ustanoveniami tejto smernice. Pacientom 
by sa mala zaručiť predpokladaná výška 
nákladov na túto zdravotnú starostlivosť 
aspoň na takej úrovni, aká by sa 
uplatňovala v prípade, že by im podobná 
zdravotná starostlivosť bola poskytnutá 
na území členského štátu, kde sú poistení. 
Tým sa plne rešpektuje zodpovednosť 
členských štátov za stanovenie rozsahu 
poistenia pre svojich pacientov v prípade 
choroby a zabráni sa významnému vplyvu 
na financovanie vnútroštátnych systémov 
zdravotnej starostlivosti. Členské štáty 
však môžu vo svojich vnútroštátnych 
predpisoch ustanoviť úhradu nákladov za 
liečbu v poplatkoch platných v členskom 
štáte, kde sa liečba poskytuje, ak je to pre 
pacienta výhodnejšie. To môže byť najmä 
v prípade konkrétnej liečby poskytnutej 
európskymi referenčnými sieťami, ako sa 
ustanovuje v článku 15 tejto smernice.

(21) Je vhodné vyžadovať, aby sa 
na pacientov, ktorí idú za zdravotnou 
starostlivosťou do iného členského štátu za 
podmienok iných, ako sa predpokladá 
v rámci koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia zavedených nariadením (ES) 
č. 1408/71, vzťahovali princípy voľného 
pohybu služieb v súlade so zmluvou
a ustanoveniami tejto smernice. Pacientom 
by sa mala zaručiť predpokladaná výška 
nákladov na túto zdravotnú starostlivosť.
Tým sa plne rešpektuje zodpovednosť 
členských štátov za stanovenie rozsahu 
poistenia pre svojich pacientov v prípade 
choroby a zabráni sa významnému vplyvu 
na financovanie vnútroštátnych systémov 
zdravotnej starostlivosti. Členské štáty 
majú vo svojich vnútroštátnych predpisoch 
ustanoviť úhradu nákladov za liečbu 
v poplatkoch platných v členskom štáte, 
kde sa liečba poskytuje. To platí najmä 
v prípade liečby poskytnutej európskymi 
referenčnými sieťami, ako sa ustanovuje 
v článku 15 tejto smernice.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Je vhodné vyžadovať, aby sa 
na pacientov, ktorí idú za zdravotnou 
starostlivosťou do iného členského štátu za 
podmienok iných ako sa predpokladá 
v rámci koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia zavedených nariadením (ES)
č. 1408/71, vzťahovali princípy voľného 
pohybu služieb v súlade so Zmluvou
a ustanoveniami tejto smernice. Pacientom 
by sa mala zaručiť predpokladaná výška 
nákladov na túto zdravotnú starostlivosť 
aspoň na takej úrovni, aká by sa 
uplatňovala v prípade, že by im podobná 
zdravotná starostlivosť bola poskytnutá na 
území členského štátu, kde sú poistení. 
Tým sa plne rešpektuje zodpovednosť 
členských štátov za stanovenie rozsahu 
poistenia pre svojich pacientov v prípade 
choroby a zabráni sa významnému vplyvu 
na financovanie vnútroštátnych systémov 
zdravotnej starostlivosti. Členské štáty 
však môžu vo svojich vnútroštátnych 
predpisoch ustanoviť úhradu nákladov za 
liečbu v poplatkoch platných v členskom 
štáte, kde sa liečba poskytuje, ak je to pre 
pacienta výhodnejšie. To môže byť najmä 
v prípade konkrétnej liečby poskytnutej 
európskymi referenčnými sieťami, ako sa 
ustanovuje v článku 15 tejto smernice.

(21) Je vhodné vyžadovať, aby sa 
na pacientov, ktorí idú za zdravotnou 
starostlivosťou do iného členského štátu za 
podmienok iných, ako sa predpokladá 
v rámci koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia zavedených nariadením (ES)
č. 1408/71, vzťahovali princípy voľného 
pohybu služieb a tovaru v súlade 
so zmluvou a ustanoveniami tejto smernice. 
Pacientom by sa mala zaručiť 
predpokladaná výška nákladov na túto 
zdravotnú starostlivosť a tovar aspoň na 
takej úrovni, aká by sa uplatňovala 
v prípade, že by im podobná zdravotná 
starostlivosť alebo tovar boli poskytnuté
alebo nakúpené na území členského štátu, 
kde sú poistení. Tým sa plne rešpektuje 
zodpovednosť členských štátov za 
stanovenie rozsahu poistenia pre svojich 
pacientov v prípade choroby a zabráni sa 
významnému vplyvu na financovanie 
vnútroštátnych systémov zdravotnej 
starostlivosti. Členské štáty však môžu vo 
svojich vnútroštátnych predpisoch 
ustanoviť úhradu nákladov za liečbu 
v poplatkoch platných v členskom štáte, 
kde sa liečba poskytuje, ak je to pre 
pacienta výhodnejšie. To môže byť najmä 
v prípade konkrétnej liečby poskytnutej 
európskymi referenčnými sieťami, ako sa 
ustanovuje v článku 15 tejto smernice.

Or. nl

Odôvodnenie

Smernica sa nevzťahuje len na poskytovanie služieb, ale aj na nákup tovaru v rámci 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Okrem toho sa týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom zdokonaľuje znenie odôvodnenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Linda McAvan

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Je vhodné vyžadovať, aby sa 
na pacientov, ktorí idú za zdravotnou 
starostlivosťou do iného členského štátu za 
podmienok iných ako sa predpokladá 
v rámci koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia zavedených nariadením (ES) 
č. 1408/71, vzťahovali princípy voľného 
pohybu služieb v súlade so Zmluvou 
a ustanoveniami tejto smernice. Pacientom 
by sa mala zaručiť predpokladaná výška 
nákladov na túto zdravotnú starostlivosť 
aspoň na takej úrovni, aká by sa 
uplatňovala v prípade, že by im podobná
zdravotná starostlivosť bola poskytnutá na 
území členského štátu, kde sú poistení. 
Tým sa plne rešpektuje zodpovednosť 
členských štátov za stanovenie rozsahu 
poistenia pre svojich pacientov v prípade 
choroby a zabráni sa významnému vplyvu 
na financovanie vnútroštátnych systémov 
zdravotnej starostlivosti. Členské štáty 
však môžu vo svojich vnútroštátnych 
predpisoch ustanoviť úhradu nákladov za 
liečbu v poplatkoch platných v členskom 
štáte, kde sa liečba poskytuje, ak je to pre 
pacienta výhodnejšie. To môže byť najmä 
v prípade konkrétnej liečby poskytnutej 
európskymi referenčnými sieťami, ako sa 
ustanovuje v článku 15 tejto smernice.

(21) Je vhodné vyžadovať, aby sa 
na pacientov, ktorí idú za zdravotnou 
starostlivosťou do iného členského štátu za 
podmienok iných ako sa predpokladá 
v rámci koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia zavedených nariadením (ES) 
č. 1408/71, vzťahovali princípy voľného 
pohybu služieb v súlade so Zmluvou 
a ustanoveniami tejto smernice. Pacientom 
by sa mala zaručiť predpokladaná výška 
nákladov na túto zdravotnú starostlivosť 
aspoň na takej úrovni, aká by sa 
uplatňovala v prípade, že by im takáto
zdravotná starostlivosť bola poskytnutá na 
území členského štátu, kde sú poistení. 
Tým sa plne rešpektuje zodpovednosť 
členských štátov za stanovenie rozsahu 
poistenia pre svojich pacientov v prípade 
choroby a zabráni sa významnému vplyvu 
na financovanie vnútroštátnych systémov 
zdravotnej starostlivosti. Členské štáty 
však môžu vo svojich vnútroštátnych 
predpisoch ustanoviť úhradu nákladov za 
liečbu v poplatkoch platných v členskom 
štáte, kde sa liečba poskytuje, ak je to pre 
pacienta výhodnejšie. To môže byť najmä 
v prípade konkrétnej liečby poskytnutej 
európskymi referenčnými sieťami, ako sa 
ustanovuje v článku 15 tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Výraz „podobná“ zdravotná starostlivosť je právne nejednoznačný a mal by sa vypustiť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Je vhodné vyžadovať, aby sa 
na pacientov, ktorí idú za zdravotnou 
starostlivosťou do iného členského štátu za 
podmienok iných ako sa predpokladá 
v rámci koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia zavedených nariadením (ES) 
č. 1408/71, vzťahovali princípy voľného 
pohybu služieb v súlade so Zmluvou 
a ustanoveniami tejto smernice. Pacientom 
by sa mala zaručiť predpokladaná výška 
nákladov na túto zdravotnú starostlivosť 
aspoň na takej úrovni, aká by sa 
uplatňovala v prípade, že by im podobná 
zdravotná starostlivosť bola poskytnutá na 
území členského štátu, kde sú poistení. 
Tým sa plne rešpektuje zodpovednosť 
členských štátov za stanovenie rozsahu 
poistenia pre svojich pacientov v prípade 
choroby a zabráni sa významnému vplyvu 
na financovanie vnútroštátnych systémov 
zdravotnej starostlivosti. Členské štáty 
však môžu vo svojich vnútroštátnych 
predpisoch ustanoviť úhradu nákladov za 
liečbu v poplatkoch platných v členskom 
štáte, kde sa liečba poskytuje, ak je to pre 
pacienta výhodnejšie. To môže byť najmä 
v prípade konkrétnej liečby poskytnutej 
európskymi referenčnými sieťami, ako sa 
ustanovuje v článku 15 tejto smernice.

(21) Je vhodné vyžadovať, aby sa 
na pacientov, ktorí idú za zdravotnou 
starostlivosťou do iného členského štátu za 
podmienok iných ako sa predpokladá 
v rámci koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia zavedených nariadením (ES) 
č. 1408/71, vzťahovali princípy voľného 
pohybu služieb v súlade so Zmluvou 
a ustanoveniami tejto smernice. Pacientom 
by sa mala zaručiť predpokladaná výška 
nákladov na túto zdravotnú starostlivosť 
aspoň na takej úrovni, aká by sa 
uplatňovala v prípade, že by im podobná 
zdravotná starostlivosť bola poskytnutá na 
území členského štátu, kde sú poistení. 
Tým sa plne rešpektuje zodpovednosť 
členských štátov za stanovenie rozsahu 
poistenia pre svojich pacientov. Zároveň 
sa musí zabrániť významnému vplyvu na 
financovanie vnútroštátnych systémov 
zdravotnej starostlivosti. Členské štáty 
však môžu vo svojich vnútroštátnych 
predpisoch ustanoviť úhradu nákladov za 
liečbu v poplatkoch platných v členskom 
štáte, kde sa liečba poskytuje, ak je to pre 
pacienta výhodnejšie. To môže byť najmä 
v prípade konkrétnej liečby poskytnutej 
európskymi referenčnými sieťami, ako sa 
ustanovuje v článku 15 tejto smernice.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Z pohľadu pacienta sú preto tieto 
systémy koherentné; uplatňuje sa buď 
táto smernica alebo nariadenie 1048/71. 
V každom prípade sa každej poistenej 
osobe, ktorá žiada o povolenie, aby jej 
mohlo byť poskytnuté ošetrenie v inom 
členskom štáte, toto povolenie udelí vždy 
za podmienok ustanovených 
v nariadeniach 1408/71 a 883/04, ak dané 
ošetrenie nemôže byť poskytnuté v jej 
vlastnom členskom štáte v rámci časovej 
lehoty, ktorá je lekársky opodstatnená 
s ohľadom na jej súčasný zdravotný stav 
a pravdepodobný priebeh ochorenia. Ak 
sú tieto podmienky splnené, pacientovi by 
sa nemali odoprieť práva, z ktorých 
preňho vyplývajú väčšie výhody, zaručené 
nariadeniami 1408/71 a 883/04.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

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.


	763599sk.doc

