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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Pacient sa môže rozhodnúť, ktorý 
mechanizmus mu viac vyhovuje, no vždy, 
keď je uplatňovanie nariadenia 1408/71 
pre pacienta výhodnejšie, nemali by mu 
byť práva, ktoré mu zaručuje toto 
nariadenie, odopreté.

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Ak by existovali rozdiely medzi právami priznanými cezhraničným pacientom a právami 
uplatňovanými v ostatných dotknutých krajinách, mohlo by to spôsobiť vnútorné napätie a 
vytvoriť dvojúrovňové systémy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Pacient sa môže rozhodnúť, ktorý 
mechanizmus mu viac vyhovuje, no vždy, 
keď je uplatňovanie nariadenia 1408/71 
pre pacienta výhodnejšie, nemali by mu 
byť práva, ktoré mu zaručuje toto 
nariadenie, odopreté.

vypúšťa sa

Or. es
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Odôvodnenie

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a  ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Pacient sa môže rozhodnúť, ktorý 
mechanizmus mu viac vyhovuje, no vždy, 
keď je uplatňovanie nariadenia 1408/71 
pre pacienta výhodnejšie, nemali by mu 
byť práva, ktoré mu zaručuje toto 
nariadenie, odopreté.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Za uplatňovanie a vykonávanie judikatúry ESD nesú výlučnú zodpovednosť členské štáty a 
značný počet z nich sa s tým už stretol. Nie je potrebné riešiť tieto otázky osobitnou smernicou 
o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Rámec pre mobilitu pacientov, ktorý vytvorilo 
nariadenie 1408/71/ES, je postačujúci na ošetrenie krytia nákladov vyplývajúcich 
z poskytnutia zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte než je členský štát, v ktorom je 
pacient poistený, a je pre pacientov výhodnejší než systém úhrady navrhovaný Komisiou, 
ktorý vyžaduje platbu dopredu z vlastného vrecka pacienta.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Anne Ferreira

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Pacient sa môže rozhodnúť, ktorý 
mechanizmus mu viac vyhovuje, no vždy, 
keď je uplatňovanie nariadenia 1408/71 pre 
pacienta výhodnejšie, nemali by mu byť
práva, ktoré mu zaručuje toto nariadenie, 
odopreté.

(23) Vždy, keď je uplatňovanie nariadenia 
1408/71 pre pacienta výhodnejšie, nemali 
by mu byť práva, ktoré mu zaručuje toto 
nariadenie, odopreté.

Or. fr

Odôvodnenie

Teoreticky a zásadne by pacient mal mať možnosť výberu, ale zaručiť tento výber  si vyžaduje 
investície v oblasti informácií, ktoré by mali byť kompletné a neustále  aktualizované v 
reálnom čase, čo je nemožné. Preto je táto možnosť výberu iluzórna a pacient nie je schopný 
si fundovane vybrať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Pacient by v žiadnom prípade nemal 
čerpať finančné výhody zo zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
a odhad nákladov by sa preto mal
obmedziť len na aktuálne náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

(24) Pacient by v žiadnom prípade nemal 
čerpať finančné výhody zo zdravotnej 
starostlivosti poskytovanej v inom 
členskom štáte ani z výrobkov v oblasti 
zdravotnej starostlivosti nakúpených 
v inom členskom štáte. Prevzatie nákladov 
by sa preto malo obmedziť na skutočne 
vzniknuté náklady.

Or. nl
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Odôvodnenie

Smernica sa netýka len poskytovania služieb, ale aj nákupu výrobkov v rámci cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti. Takisto bolo zlepšené znenie odôvodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Maria Berger

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Pacient by v žiadnom prípade nemal 
čerpať finančné výhody zo zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
a odhad nákladov by sa preto mal 
obmedziť len na aktuálne náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

(24) Pacient by v žiadnom prípade nemal 
čerpať finančné výhody zo zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
a odhad nákladov by sa preto mal 
obmedziť len na aktuálne náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti. Členské štáty by 
však mali prevziať aj ďalšie náklady 
súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, 
ako napr. náklady na terapeutickú liečbu. 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Pacient by v žiadnom prípade nemal 
čerpať finančné výhody zo zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
a odhad nákladov by sa preto mal 
obmedziť len na aktuálne náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

(24) Pacient by v žiadnom prípade nemal 
čerpať finančné výhody zo zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
a odhad nákladov by sa preto mal 
obmedziť len na aktuálne náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti. Členské štáty sa 
môžu rozhodnúť, že pokryjú aj ďalšie 
súvisiace náklady, napr. cestovné a 
ubytovanie alebo terapeutickú liečbu, za 
predpokladu, že celkové náklady 
neprekročia sumu splatnú na území 
členského štátu, v ktorom je pacient 
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poistený.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa pacientom uľahčilo využívanie zdravotnej starostlivosti v zahraničí by členské štáty 
mali mať možnosť pokrývať okrem iného aj náklady na ubytovanie a cestovné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Marianne Thyssen

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Cieľom tejto smernice nie je vytvoriť 
nárok na úhradu liečby v inom členskom 
štáte, ak sa na túto liečbu nevzťahujú 
dávky ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, kde je pacient poistený. 
Rovnako sa touto smernicou členským 
štátom nebráni v tom, aby rozšírili svoje 
schémy vecných dávok na zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú v inom 
členskom štáte podľa jej ustanovení.

(25) Cieľom tejto smernice nie je vytvoriť 
nárok na úhradu liečby alebo nákupu 
výrobkov v oblasti zdravotnej starostlivosti
v inom členskom štáte, ak sa na túto liečbu 
alebo výrobky nevzťahujú dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, kde je pacient poistený. 
Rovnako sa touto smernicou členským 
štátom nebráni v tom, aby rozšírili svoje 
schémy vecných dávok a výrobkov 
v oblasti zdravotnej starostlivosti na 
zdravotnú starostlivosť alebo výrobky 
v oblasti zdravotnej starostlivosti 
poskytované v inom členskom štáte podľa 
jej ustanovení.

Or. nl

Odôvodnenie

Smernica sa netýka len poskytovania služieb, ale aj nákupu výrobkov v rámci cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti. Takisto bolo zlepšené znenie odôvodnenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Cieľom tejto smernice nie je vytvoriť 
nárok na úhradu liečby v inom členskom 
štáte, ak sa na túto liečbu nevzťahujú 
dávky ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, kde je pacient poistený. 
Rovnako sa touto smernicou členským 
štátom nebráni v tom, aby rozšírili svoje 
schémy vecných dávok na zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú v inom členskom 
štáte podľa jej ustanovení.

(25) Cieľom tejto smernice nie je vytvoriť 
nárok na úhradu liečby v inom členskom 
štáte, ak sa na túto liečbu nevzťahujú 
dávky ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, kde je pacient poistený, 
ani zmeniť podmienky tohto nároku, ak 
sa uvádzajú v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený. Rovnako sa touto smernicou 
členským štátom nebráni v tom, aby 
rozšírili svoje schémy vecných dávok na 
zdravotnú starostlivosť poskytovanú 
v inom členskom štáte podľa jej 
ustanovení.

Or. es

Odôvodnenie

Podľa článku 152 Zmluvy o ES je organizácia služieb zdravotnej starostlivosti záležitosťou 
členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Linda McAvan

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Cieľom tejto smernice nie je vytvoriť 
nárok na úhradu liečby v inom členskom 
štáte, ak sa na túto liečbu nevzťahujú 
dávky ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, kde je pacient poistený. 
Rovnako sa touto smernicou členským 
štátom nebráni v tom, aby rozšírili svoje 
schémy vecných dávok na zdravotnú 

(25) Táto smernica uznáva, že členské 
štáty nestanovujú nárok na liečbu iba 
na vnútroštátnej úrovni a že členské štáty 
môžu organizovať svoj systém zdravotnej 
starostlivosti a sociálneho zabezpečenia 
tak, aby zabezpečili určenie nároku 
na liečbu na regionálnej alebo miestnej 
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starostlivosť poskytovanú v inom 
členskom štáte podľa jej ustanovení.

úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh berie do úvahy tie systémy zdravotnej starostlivosti, 
ktoré nie sú organizované na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
John Bowis

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Cieľom tejto smernice nie je vytvoriť 
nárok na úhradu liečby v inom členskom 
štáte, ak sa na túto liečbu nevzťahujú 
dávky ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, kde je pacient poistený. 
Rovnako sa touto smernicou členským 
štátom nebráni v tom, aby rozšírili svoje 
schémy vecných dávok na zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú v inom členskom 
štáte podľa jej ustanovení.

(25) Cieľom tejto smernice nie je vytvoriť 
nárok na úhradu liečby v inom členskom 
štáte, ak sa na túto liečbu nevzťahujú 
dávky ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, kde je pacient poistený. 
Rovnako sa touto smernicou členským 
štátom nebráni v tom, aby rozšírili svoje 
schémy vecných dávok na zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú v inom členskom 
štáte podľa jej ustanovení. Táto smernica 
uznáva, že členské štáty nestanovujú 
nárok na liečbu iba na vnútroštátnej 
úrovni a že členské štáty môžu 
organizovať svoj systém zdravotnej 
starostlivosti a sociálneho zabezpečenia 
tak, aby zabezpečili určenie nároku 
na liečbu na regionálnej alebo miestnej 
úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie by malo odrážať rozdiely medzi systémami a postupmi na určenie nárokov 
v jednotlivých členských štátoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Iles Braghetto

Návrh smernice
Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25a) Táto smernica uznáva, že členské 
štáty nestanovujú nárok na liečbu iba na 
vnútroštátnej úrovni a že nie všetky 
členské štáty majú stanovený zoznam 
služieb, ktoré poskytujú alebo 
neposkytujú. Členským štátom sa musí 
ponechať právo organizovať vlastný 
systém zdravotnej starostlivosti a systém 
sociálneho zabezpečenia tak, aby sa 
dostupnosť foriem liečby a nárok na ne 
mohli stanovovať na regionálnej alebo 
miestnej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Viaceré systémy zdravotnej starostlivosti neobsahujú vnútroštátne kritériá, ktoré ustanovujú 
právo na podstúpenie určitých foriem liečby, alebo definovaný „kôš starostlivosti“, na ktorý 
majú automaticky nárok všetci ľudia, ktorí sú v systéme zaradení. Smernica by mala brať plne 
na zreteľ skutočnosť, že plánovanie a financovanie zdravotníckych systémov v niektorých 
členských štátoch spadá do rozhodovacích mechanizmov na nižšej než vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) V tejto smernici sa neustanovuje ani 
presun nárokov na sociálne zabezpečenie 
medzi členskými štátmi, ani iná 
koordinácia schém sociálneho 
zabezpečenia. Jediným cieľom týchto 
ustanovení týkajúcich sa 
predchádzajúceho povolenia a úhrady 

vypúšťa sa
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zdravotnej starostlivosti poskytnutej 
v inom členskom štáte je umožniť slobodu 
poskytovania zdravotnej starostlivosti 
pacientom, ako aj poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti a odstrániť 
neopodstatnené prekážky pri uplatňovaní 
tejto základnej slobody v rámci členského 
štátu, v ktorom je pacient poistený. Preto 
sa v tejto smernici v plnej miere 
rešpektujú rozdiely národných systémov 
zdravotnej starostlivosti a zodpovednosti 
členských štátov za organizáciu 
a poskytovanie zdravotníckych služieb 
a zdravotnej starostlivosti.

Or. es

Odôvodnenie

V členských štátoch s verejnou zdravotnou starostlivosťou pacient nemá túto úplnú slobodu 
výberu, ale namiesto toho musí dodržiavať pravidlá poskytovania uplatňované v rámci 
verejných zdravotných služieb. Nie je to tak však v prípade, že ide o súkromného 
poskytovateľa služieb. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) V tejto smernici sa neustanovuje ani 
presun nárokov na sociálne zabezpečenie 
medzi členskými štátmi, ani iná 
koordinácia schém sociálneho 
zabezpečenia. Jediným cieľom týchto 
ustanovení týkajúcich sa 
predchádzajúceho povolenia a úhrady 
zdravotnej starostlivosti poskytnutej 
v inom členskom štáte je umožniť slobodu 
poskytovania zdravotnej starostlivosti 
pacientom, ako aj poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti a odstrániť 
neopodstatnené prekážky pri uplatňovaní 

vypúšťa sa
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tejto základnej slobody v rámci členského 
štátu, v ktorom je pacient poistený. Preto 
sa v tejto smernici v plnej miere 
rešpektujú rozdiely národných systémov 
zdravotnej starostlivosti a zodpovednosti 
členských štátov za organizáciu 
a poskytovanie zdravotníckych služieb 
a zdravotnej starostlivosti.

Or. en

Odôvodnenie

Pri uplatňovaní a vykonávaní judikatúry ESD majú výlučnú zodpovednosť členské štáty a 
značný počet z nich sa s tým už stretol. Nie je potrebné riešiť tieto otázky osobitnou smernicou 
o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Rámec pre mobilitu pacientov, ktorý vytvorilo 
nariadenie 1408/71/ES, je postačujúci na ošetrenie krytia nákladov vyplývajúcich 
z poskytnutia zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte než je členský štát poistenia a je 
pre pacientov výhodnejší než systém úhrady navrhovaný Komisiou, ktorý vyžaduje platbu 
dopredu z vlastného vrecka pacienta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Linda McAvan

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) V tejto smernici sa neustanovuje ani 
presun nárokov na sociálne zabezpečenie 
medzi členskými štátmi, ani iná 
koordinácia schém sociálneho 
zabezpečenia. Jediným cieľom týchto 
ustanovení týkajúcich sa 
predchádzajúceho povolenia a úhrady 
zdravotnej starostlivosti poskytnutej 
v inom členskom štáte je umožniť slobodu 
poskytovania zdravotnej starostlivosti 
pacientom, ako aj poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti a odstrániť 
neopodstatnené prekážky pri uplatňovaní 
tejto základnej slobody v rámci členského 
štátu, v ktorom je pacient poistený. Preto 
sa v tejto smernici v plnej miere

(26) V tejto smernici sa neustanovuje ani 
presun nárokov na sociálne zabezpečenie 
medzi členskými štátmi, ani iná 
koordinácia schém sociálneho 
zabezpečenia. Smernica taktiež v plnej 
miere rešpektuje rozdiely národných 
systémov zdravotnej starostlivosti 
a zodpovednosti členských štátov za 
organizáciu a poskytovanie zdravotníckych 
služieb a zdravotnej starostlivosti.
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rešpektujú rozdiely národných systémov
zdravotnej starostlivosti a zodpovednosti 
členských štátov za organizáciu 
a poskytovanie zdravotníckych služieb 
a zdravotnej starostlivosti.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je lepšie zosúladiť toto odôvodnenie s 
článkom týkajúcim sa predchádzajúceho povolenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) V tejto smernici sa neustanovuje ani 
presun nárokov na sociálne zabezpečenie 
medzi členskými štátmi, ani iná 
koordinácia schém sociálneho 
zabezpečenia. Jediným cieľom týchto 
ustanovení týkajúcich sa 
predchádzajúceho povolenia a úhrady 
zdravotnej starostlivosti poskytnutej 
v inom členskom štáte je umožniť slobodu 
poskytovania zdravotnej starostlivosti 
pacientom, ako aj poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti a odstrániť 
neopodstatnené prekážky pri uplatňovaní 
tejto základnej slobody v rámci členského 
štátu, v ktorom je pacient poistený. Preto 
sa v tejto smernici v plnej miere rešpektujú 
rozdiely národných systémov zdravotnej 
starostlivosti a zodpovednosti členských 
štátov za organizáciu a poskytovanie 
zdravotníckych služieb a zdravotnej 
starostlivosti.

(26) V tejto smernici sa neustanovuje ani 
presun nárokov na sociálne zabezpečenie 
medzi členskými štátmi, ani iná 
koordinácia schém sociálneho 
zabezpečenia. Preto sa v tejto smernici 
v plnej miere rešpektujú rozdiely 
národných systémov zdravotnej 
starostlivosti a zodpovednosti členských 
štátov za organizáciu a poskytovanie 
zdravotníckych služieb a zdravotnej 
starostlivosti.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) V tejto smernici sa neustanovuje ani 
presun nárokov na sociálne zabezpečenie 
medzi členskými štátmi, ani iná 
koordinácia schém sociálneho 
zabezpečenia. Jediným cieľom týchto 
ustanovení týkajúcich sa 
predchádzajúceho povolenia a úhrady 
zdravotnej starostlivosti poskytnutej 
v inom členskom štáte je umožniť slobodu 
poskytovania zdravotnej starostlivosti 
pacientom, ako aj poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti a odstrániť 
neopodstatnené prekážky pri uplatňovaní 
tejto základnej slobody v rámci členského 
štátu, v ktorom je pacient poistený. Preto 
sa v tejto smernici v plnej miere rešpektujú 
rozdiely národných systémov zdravotnej 
starostlivosti a zodpovednosti členských 
štátov za organizáciu a poskytovanie 
zdravotníckych služieb a zdravotnej 
starostlivosti.

(26) V tejto smernici sa neustanovuje ani 
presun nárokov na sociálne zabezpečenie 
medzi členskými štátmi, ani iná 
koordinácia schém sociálneho 
zabezpečenia. Preto sa v tejto smernici v 
plnej miere rešpektujú rozdiely národných 
systémov zdravotnej starostlivosti a 
zodpovednosti členských štátov za 
organizáciu a poskytovanie zdravotníckych 
služieb a zdravotnej starostlivosti.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom návrhu smernice je objasniť pravidlá týkajúce sa využívania zdravotnej starostlivosti 
v zahraničí individuálnymi pacientmi a nie uľahčiť voľný pohyb služieb.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Åsa Westlund

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) V tejto smernici sa takisto ustanovujú 
práva pacienta prijať akýkoľvek liek 
povolený na uvádzanie na trh v členskom 
štáte, kde sa zdravotná starostlivosť 
poskytuje, aj keď nie je povolený na 
uvádzanie na trh v členskom štáte, kde je 
pacient poistený, pretože ide o 
nepostrádateľnú súčasť získavania 
účinnej liečby v inom členskom štáte.

vypúšťa sa

Or. sv

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Stefano Zappalà

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) V tejto smernici sa takisto ustanovujú 
práva pacienta prijať akýkoľvek liek 
povolený na uvádzanie na trh v členskom 
štáte, kde sa zdravotná starostlivosť 
poskytuje, aj keď nie je povolený na 
uvádzanie na trh v členskom štáte, kde je 
pacient poistený, pretože ide o 
nepostrádateľnú súčasť získavania účinnej 
liečby v inom členskom štáte.

(27) V tejto smernici sa takisto ustanovujú 
práva pacienta prijať v členskom štáte, v 
ktorom sa poskytuje zdravotná 
starostlivosť, akýkoľvek liek povolený na 
uvádzanie na trh v členskom štáte, kde sa 
zdravotná starostlivosť poskytuje, aj keď 
nie je povolený na uvádzanie na trh 
v členskom štáte, kde je pacient poistený,
pretože ide o nepostrádateľnú súčasť 
získavania účinnej liečby v inom členskom 
štáte.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie môže byť interpretované v takom význame, že za určitých okolností môže byť 
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potrebné pacientovi podať výrobok, ktorý nie je povolený v členskom štáte, v ktorom je tento 
pacient poistený. V takomto prípade nie je toto ustanovenie v súlade s ustanoveniami článku 
14 ods. 1 o uznávaní lekárskych predpisov (ktorý sa vzťahuje len na výrobky s povolenou 
distribúciou v členskom štáte, v ktorom je lekársky predpis prijímaný) a v každom prípade by 
vyžadovalo zmenu vo farmaceutických právnych predpisoch ES (článok 6 smernice 2001/83).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) V tejto smernici sa takisto ustanovujú 
práva pacienta prijať akýkoľvek liek 
povolený na uvádzanie na trh v členskom 
štáte, kde sa zdravotná starostlivosť 
poskytuje, aj keď nie je povolený na 
uvádzanie na trh v členskom štáte, kde je 
pacient poistený, pretože ide o 
nepostrádateľnú súčasť získavania účinnej 
liečby v inom členskom štáte.

(27) V tejto smernici sa takisto ustanovujú 
práva pacienta prijať akýkoľvek liek 
povolený na uvádzanie na trh v tom 
členskom štáte, kde sa zdravotná 
starostlivosť poskytuje, aj keď nie je 
povolený na uvádzanie na trh v členskom 
štáte, kde je pacient poistený, pretože ide o 
nepostrádateľnú súčasť získavania účinnej 
liečby v inom členskom štáte.

Or. de

Odôvodnenie

Článok 6 smernice 2001/83/ES stanovuje, že na trh sa smú uvádzať len lieky povolené 
v príslušnom členskom štáte. V porovnaní s ústrednými povoleniami na európskej úrovni na 
základe smernice (ES) 726/2004 majú tieto vnútroštátne povolenia dodnes najväčší podiel na 
trhu s liekmi. Je potrebné objasniť, že nie je možné prostredníctvom tejto smernice obísť 
požiadavku na povolenie v štáte, v ktorom sa liečba uskutočňuje. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Linda McAvan

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) V tejto smernici sa takisto ustanovujú 
práva pacienta prijať akýkoľvek liek 

(27) V tejto smernici sa takisto ustanovujú 
práva pacienta prijať akýkoľvek liek 
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povolený na uvádzanie na trh v členskom 
štáte, kde sa zdravotná starostlivosť 
poskytuje, aj keď nie je povolený na 
uvádzanie na trh v členskom štáte, kde je 
pacient poistený, pretože ide o 
nepostrádateľnú súčasť získavania účinnej 
liečby v inom členskom štáte.

povolený na uvádzanie na trh v členskom 
štáte, kde sa zdravotná starostlivosť 
poskytuje, aj keď nie je povolený na 
uvádzanie na trh v členskom štáte, v 
ktorom je pacient poistený, pretože ide o 
nevyhnutnú súčasť získavania účinnej 
liečby v inom členskom štáte. Týmto nie je 
dotknutá spôsobilosť členských štátov 
organizovať svoje vlastné systémy 
zdravotnej starostlivosti a sociálneho 
zabezpečenia ani vykonávacie predpisy 
týkajúce sa úhrady liekov v členských 
štátoch, v ktorých sú pacienti poistení.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa snaží objasniť, že členské štáty, v ktorých sú 
pacienti poistení, nie sú povinné pacientom uhrádzať lieky, ktoré dostanú v členskom štáte 
ošetrenia a ktoré nie sú povolené v členskom štáte, v ktorom sú pacienti poistení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Dorette Corbey

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Členské štáty si môžu zachovať 
všeobecné podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti 
týkajúce sa prijímania zdravotnej 
starostlivosti a úhrady nákladov na 
zdravotnú starostlivosť, ako napr. 
požiadavka konzultácie so všeobecným 
lekárom pred konzultáciou s odborníkom 
alebo pred poskytnutím nemocničnej 
starostlivosti, ktorá sa má uplatňovať aj 
v prípade pacientov, ktorí sa uchádzajú 
o zdravotnú starostlivosť v inom členskom 
štáte za predpokladu, že tieto podmienky 
sú potrebné a primerané cieľu, pričom 
nebudú diskrecionárne a diskriminačné. 
Preto je vhodné vyžadovať, aby sa tieto 

(28) Členské štáty si môžu zachovať 
všeobecné podmienky, kritéria spôsobilosti 
a regulačné a administratívne náležitosti 
týkajúce sa prijímania zdravotnej 
starostlivosti a úhrady nákladov na 
zdravotnú starostlivosť, ako napr. 
požiadavka konzultácie so všeobecným 
lekárom pred konzultáciou s odborníkom 
alebo pred poskytnutím nemocničnej 
starostlivosti, ktorá sa má uplatňovať aj 
v prípade pacientov, ktorí sa uchádzajú 
o zdravotnú starostlivosť v inom členskom 
štáte za predpokladu, že tieto podmienky 
sú potrebné a primerané cieľu, pričom 
nebudú diskrecionárne a diskriminačné. 
Preto je vhodné vyžadovať, aby sa tieto 
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všeobecné podmienky a formality 
uplatňovali objektívne, transparentne 
a nediskriminačným spôsobom a aby bolo 
vopred známe, že sa zakladajú hlavne na 
lekárskom zvážení a nepredstavujú pre 
pacientov uchádzajúcich sa o zdravotnú 
starostlivosť v inom členskom štáte ďalšie 
zaťaženie v porovnaní s pacientmi, ktorým 
sa poskytuje liečba v členskom štáte, kde 
sú poistení, a aby sa tieto rozhodnutia 
robili čo možno najrýchlejšie. Táto 
požiadavka neovplyvní práva členských 
štátov ustanoviť kritériá alebo podmienky 
predchádzajúceho povolenia v prípade 
pacientov, ktorí sa uchádzajú o zdravotnú 
starostlivosť v členskom štáte, kde sú 
poistení.

všeobecné podmienky a formality 
uplatňovali objektívne, transparentne 
a nediskriminačným spôsobom a aby bolo 
vopred známe, že sa zakladajú hlavne na 
lekárskom zvážení a nepredstavujú pre 
pacientov uchádzajúcich sa o zdravotnú 
starostlivosť v inom členskom štáte ďalšie 
zaťaženie v porovnaní s pacientmi, ktorým 
sa poskytuje liečba v členskom štáte, kde 
sú poistení, a aby sa tieto rozhodnutia 
robili čo možno najrýchlejšie. Táto 
požiadavka neovplyvní práva členských 
štátov ustanoviť kritériá alebo podmienky 
týkajúce sa výnimiek z predchádzajúceho 
schválenia úhrady v prípade pacientov, 
ktorí sa uchádzajú o zdravotnú 
starostlivosť v členskom štáte, kde sú 
poistení.

Or. nl

Odôvodnenie

Dôvodom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je úprava článku 8 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Každá zdravotná starostlivosť, ktorá 
sa nepokladá za nemocničnú starostlivosť 
podľa ustanovení tejto smernice, by sa 
mala pokladať za ambulantnú starostlivosť.
Vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora 
týkajúcu sa voľného pohybu služieb nie je 
vhodné ustanoviť požiadavku akéhokoľvek 
predchádzajúceho povolenia na úhradu
prostredníctvom štatutárneho systému 
sociálneho zabezpečenia členského štátu, 
kde je pacient poistený, v prípade 
ambulantnej starostlivosti poskytnutej 

(29) Každá zdravotná starostlivosť, ktorá 
sa nepokladá za nemocničnú starostlivosť 
podľa ustanovení tejto smernice a 
právnych predpisov členského štátu, v 
ktorom je pacient poistený, by sa mala 
pokladať za ambulantnú starostlivosť. 
Vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora 
týkajúcu sa voľného pohybu služieb nie je 
vhodné ustanoviť požiadavku akéhokoľvek 
predchádzajúceho schválenia úhrady
prostredníctvom štatutárneho systému 
sociálneho zabezpečenia členského štátu, 
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v inom členskom štáte. Pokiaľ úhrada 
tejto starostlivosti zostáva v medziach 
pokrytia zaručeného schémou poistenia 
v prípade choroby v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, skutočnosť, 
že požiadavka predchádzajúceho 
povolenia neexistuje, nenaruší finančnú 
rovnováhu systémov sociálneho 
zabezpečenia.

kde je pacient poistený, v prípade 
ambulantnej starostlivosti poskytnutej 
v inom členskom štáte. Poskytovanie 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti v 
inom členskom štáte však vyžaduje, aby 
pacient túto skutočnosť oznámil úradom 
sociálneho zabezpečenia v členskom štáte, 
v ktorom je poistený, a okrem tohto 
oznámenia zároveň poskytol vyhlásenie o 
tom, že získal všetky informácie potrebné 
pred jeho odchodom do iného členského 
štátu, kde mu bude poskytnutá zdravotná 
starostlivosť. Toto ustanovenie 
nespochybňuje zásadu automatického 
schvaľovania úhrady ambulantnej 
starostlivosti.

Or. fr

Odôvodnenie

Súčasne so systémom predchádzajúceho schvaľovania úhrady, ktorý môžu členské štáty, v 
ktorom sú pacienti poistení, zaviesť pre nemocničnú a špecializovanú starostlivosť, by sa mal 
zaviesť systém predchádzajúceho oznámenia. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, 
nemôže odmietnuť financovanie v rámci tohto postupu, ktorého jednoduchým cieľom je 
zabezpečiť pacientovi všetky informácie potrebné pred jeho odchodom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Thomas Ulmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Keďže neexistuje definícia toho, čo 
nemocničná starostlivosť predstavuje 
v rôznych systémoch zdravotníctva 
Spoločenstva, tieto rôzne interpretácie 
môžu predstavovať prekážku v slobode 
pacientov prijímať služby zdravotnej 
starostlivosti. Aby sa táto prekážka 
odstránila, je potrebné ustanoviť definíciu 
Spoločenstva pre nemocničnú 
starostlivosť. Nemocničná starostlivosť vo 

(30) Vymedzenie pojmu nemocničnej 
starostlivosti je potrebné ponechať 
v právomoci členských štátov. Týmto sa 
zabezpečí, že v rámci kvalifikovanej 
konkurencie sa do systému integruje 
ďalší rozvoj (t.j. preberanie stále 
komplexnejších úloh prostredníctvom 
vysoko rozvinutých technológií, napr. 
naďalej bude možné vykonávať operácie 
mimo nemocnice). Konkrétne vymedzenie 
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všeobecnosti znamená starostlivosť, ktorá
si vyžaduje pobyt pacienta v nemocnici 
s prenocovaním. Bolo by však vhodné za 
nemocničnú starostlivosť pokladať aj 
určité iné druhy zdravotnej starostlivosti, 
ak si vyžadujú využitie 
vysokošpecializovanej a nákladnej 
lekárskej infraštruktúry alebo lekárskeho 
zariadenia (napr. vysokotechnické 
snímacie zariadenia na diagnostiku) alebo 
ak zahŕňajú formy liečby, ktoré 
predstavujú určité riziko pre pacienta 
alebo obyvateľstvo (napr. liečba vážnych 
infekčných ochorení). Pravidelne 
aktualizovaný zoznam takýchto foriem 
liečby môže špecificky vymedziť Komisia 
komitologickým postupom.

nemocničnej a mimonemocničnej 
starostlivosti na základe praxe s liečením 
pacientov v krajine, v ktorej sa služba 
poskytuje, sa uskutoční podľa typického 
priebehu prípadov. Ak by sa prejavili 
výrazné odchýlky v cezhraničnom stave 
pacientov, Komisia bude mať 
bezprostredné právo priamo zasiahnuť 
a vykonať nápravu prostredníctvom 
novozriadeného orgánu.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Keďže neexistuje definícia toho, čo 
nemocničná starostlivosť predstavuje 
v rôznych systémoch zdravotníctva 
Spoločenstva, tieto rôzne interpretácie 
môžu predstavovať prekážku v slobode 
pacientov prijímať služby zdravotnej 
starostlivosti. Aby sa táto prekážka 
odstránila, je potrebné ustanoviť definíciu 
Spoločenstva pre nemocničnú
starostlivosť. Nemocničná starostlivosť vo 
všeobecnosti znamená starostlivosť, ktorá 
si vyžaduje pobyt pacienta v nemocnici 
s prenocovaním. Bolo by však vhodné za 
nemocničnú starostlivosť pokladať aj 
určité iné druhy zdravotnej starostlivosti, 
ak si vyžadujú využitie 
vysokošpecializovanej a nákladnej 
lekárskej infraštruktúry alebo lekárskeho 

(30) Keďže neexistuje všeobecná definícia 
toho, čo nemocničná starostlivosť 
predstavuje v rôznych systémoch 
zdravotníctva Spoločenstva, tieto rôzne 
interpretácie môžu predstavovať prekážku 
v slobode pacientov prijímať služby 
zdravotnej starostlivosti. Aby sa táto 
prekážka odstránila, je potrebné ustanoviť 
všeobecnú definíciu pre nemocničnú a 
špecializovanú starostlivosť. Nemocničná 
starostlivosť vo všeobecnosti znamená 
starostlivosť, ktorá si vyžaduje pobyt 
pacienta v nemocnici s prenocovaním. Je 
tiež vhodné zaradiť do rovnakého systému
aj určité iné druhy zdravotnej starostlivosti, 
ak si vyžadujú využitie 
vysokošpecializovanej a nákladnej 
lekárskej infraštruktúry alebo lekárskeho 
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zariadenia (napr. vysokotechnické 
snímacie zariadenia na diagnostiku) alebo 
ak zahŕňajú formy liečby, ktoré 
predstavujú určité riziko pre pacienta alebo 
obyvateľstvo (napr. liečba vážnych 
infekčných ochorení). Pravidelne 
aktualizovaný zoznam takýchto foriem 
liečby môže špecificky vymedziť Komisia 
komitologickým postupom.

zariadenia (napr. vysokotechnické 
snímacie zariadenia na diagnostiku) alebo 
ak zahŕňajú formy liečby, ktoré 
predstavujú určité riziko pre pacienta alebo 
obyvateľstvo (napr. liečba vážnych 
infekčných ochorení). Každý členský štát, v 
ktorom sú pacienti poistení, vypracuje 
zoznam liečby tohto druhu, ktorú uhrádza 
ich systém sociálneho zabezpečenia. Tento 
zoznam by sa mal zverejniť a nemal by 
predstavovať nadmernú prekážku.

Or. fr

Odôvodnenie

Keďže pôvodný návrh uznáva rozdiely medzi členskými štátmi v oblasti financovania 
zdravotnej starostlivosti systémami sociálneho zabezpečenia, nebolo by vhodné, aby sa 
zoznam nemocničnej starostlivosti vypracoval v rámci komitologického postupu, keďže podľa 
zásady subsidiarity táto oblasť spadá do právomoci členských štátov. Musia sa však vymedziť 
spoločné kritériá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Anja Weisgerber

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Keďže neexistuje definícia toho, čo 
nemocničná starostlivosť predstavuje 
v rôznych systémoch zdravotníctva 
Spoločenstva, tieto rôzne interpretácie 
môžu predstavovať prekážku v slobode 
pacientov prijímať služby zdravotnej
starostlivosti. Aby sa táto prekážka 
odstránila, je potrebné ustanoviť definíciu 
Spoločenstva pre nemocničnú 
starostlivosť. Nemocničná starostlivosť vo 
všeobecnosti znamená starostlivosť, ktorá 
si vyžaduje pobyt pacienta v nemocnici 
s prenocovaním. Bolo by však vhodné za 
nemocničnú starostlivosť pokladať aj určité 
iné druhy zdravotnej starostlivosti, ak si 

(30) Neexistuje definícia toho, čo 
nemocničná starostlivosť predstavuje 
v rôznych systémoch zdravotníctva 
Spoločenstva. Je v právomoci členských 
štátov prijať takúto definíciu. Nemocničná 
starostlivosť vo všeobecnosti znamená 
starostlivosť, ktorá si vyžaduje pobyt 
pacienta v nemocnici s prenocovaním. 
Bolo by však vhodné za nemocničnú 
starostlivosť pokladať aj určité iné druhy 
zdravotnej starostlivosti, ak si vyžadujú 
využitie vysokošpecializovanej a nákladnej 
lekárskej infraštruktúry alebo lekárskeho 
zariadenia (napr. vysokotechnické 
snímacie zariadenia na diagnostiku) alebo 
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vyžadujú využitie vysokošpecializovanej a 
nákladnej lekárskej infraštruktúry alebo 
lekárskeho zariadenia 
(napr. vysokotechnické snímacie 
zariadenia na diagnostiku) alebo ak 
zahŕňajú formy liečby, ktoré predstavujú 
určité riziko pre pacienta alebo 
obyvateľstvo (napr. liečba vážnych 
infekčných ochorení). Pravidelne 
aktualizovaný zoznam takýchto foriem 
liečby môže špecificky vymedziť Komisia 
komitologickým postupom.

ak zahŕňajú formy liečby, ktoré 
predstavujú určité riziko pre pacienta alebo 
obyvateľstvo (napr. liečba vážnych 
infekčných ochorení). Definícia sa môže 
rozšíriť aj na zdravotnú starostlivosť, 
ktorá si podľa koncepcií starostlivosti 
príslušného členského štátu, v ktorom je 
pacient poistený, vyžaduje plánovanú 
infraštruktúru z iných dôvodov.

Or. de

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu tej istej 
autorky k článku 8 ods. 1. Navrhovaná definícia nemocničnej a špeciálnej starostlivosti je 
príliš zúžená. V Nemecku by na základe tejto definície nebola zahrnutá čiastočne nemocničná 
alebo mimonemocničná starostlivosť, ani starostlivosť o duševne chorých pacientov na 
denných klinikách. Vymedzenie nemocničnej starostlivosti, ktorá si vyžaduje plánovanie, je vo 
výlučnej právomoci členských štátov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Linda McAvan

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Keďže neexistuje definícia toho, čo 
nemocničná starostlivosť predstavuje 
v rôznych systémoch zdravotníctva 
Spoločenstva, tieto rôzne interpretácie 
môžu predstavovať prekážku v slobode 
pacientov prijímať služby zdravotnej 
starostlivosti. Aby sa táto prekážka 
odstránila, je potrebné ustanoviť definíciu 
Spoločenstva pre nemocničnú starostlivosť. 
Nemocničná starostlivosť vo všeobecnosti 
znamená starostlivosť, ktorá si vyžaduje 
pobyt pacienta v nemocnici 
s prenocovaním. Bolo by však vhodné za 

(30) Keďže neexistuje definícia toho, čo 
nemocničná starostlivosť predstavuje 
v rôznych systémoch zdravotníctva 
Spoločenstva, tieto rôzne interpretácie 
môžu predstavovať prekážku v slobode 
pacientov prijímať služby zdravotnej 
starostlivosti. Aby sa táto prekážka 
odstránila, je potrebné ustanoviť definíciu 
Spoločenstva pre nemocničnú starostlivosť. 
Nemocničná starostlivosť vo všeobecnosti 
znamená starostlivosť, ktorá si vyžaduje 
pobyt pacienta v nemocnici 
s prenocovaním. Bolo by však vhodné za 
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nemocničnú starostlivosť pokladať aj určité 
iné druhy zdravotnej starostlivosti, ak si 
vyžadujú využitie vysokošpecializovanej a 
nákladnej lekárskej infraštruktúry alebo 
lekárskeho zariadenia 
(napr. vysokotechnické snímacie 
zariadenia na diagnostiku) alebo ak 
zahŕňajú formy liečby, ktoré predstavujú 
určité riziko pre pacienta alebo 
obyvateľstvo (napr. liečba vážnych 
infekčných ochorení). Pravidelne 
aktualizovaný zoznam takýchto foriem 
liečby môže špecificky vymedziť Komisia 
komitologickým postupom.

nemocničnú starostlivosť pokladať aj určité 
iné druhy zdravotnej starostlivosti, ak si 
vyžadujú využitie vysokošpecializovanej a 
nákladnej lekárskej infraštruktúry alebo 
lekárskeho zariadenia 
(napr. vysokotechnické snímacie 
zariadenia na diagnostiku) alebo ak 
zahŕňajú formy liečby, ktoré predstavujú 
určité riziko pre pacienta alebo 
obyvateľstvo (napr. liečba vážnych
infekčných ochorení).

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s iným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 
od rovnakého autora, ktorý navrhol článok 8 ods. 1. Rozdiely v nárokoch a klinickej praxi 
medzi členskými štátmi v skutočnosti znamenajú, že jednotný zoznam foriem liečby, pre ktoré 
sa môže požadovať predchádzajúce povoľovanie, vydaný EÚ, by mohol byť len príčinou 
nedorozumenia pre pacientov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Keďže neexistuje definícia toho, čo 
nemocničná starostlivosť predstavuje 
v rôznych systémoch zdravotníctva 
Spoločenstva, tieto rôzne interpretácie 
môžu predstavovať prekážku v slobode 
pacientov prijímať služby zdravotnej 
starostlivosti. Aby sa táto prekážka 
odstránila, je potrebné ustanoviť definíciu 
Spoločenstva pre nemocničnú starostlivosť. 
Nemocničná starostlivosť vo všeobecnosti 
znamená starostlivosť, ktorá si vyžaduje 
pobyt pacienta v nemocnici 

(30) Keďže neexistuje definícia toho, čo 
nemocničná starostlivosť predstavuje 
v rôznych systémoch zdravotníctva 
Spoločenstva, tieto rôzne interpretácie 
môžu predstavovať prekážku v slobode 
pacientov prijímať služby zdravotnej 
starostlivosti. Aby sa táto prekážka 
odstránila, je potrebné ustanoviť definíciu 
Spoločenstva pre nemocničnú starostlivosť. 
Nemocničná starostlivosť vo všeobecnosti 
znamená starostlivosť, ktorá si vyžaduje 
pobyt pacienta v nemocnici 
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s prenocovaním. Bolo by však vhodné za 
nemocničnú starostlivosť pokladať aj určité 
iné druhy zdravotnej starostlivosti, ak si 
vyžadujú využitie vysokošpecializovanej a 
nákladnej lekárskej infraštruktúry alebo 
lekárskeho zariadenia 
(napr. vysokotechnické snímacie 
zariadenia na diagnostiku) alebo ak 
zahŕňajú formy liečby, ktoré predstavujú 
určité riziko pre pacienta alebo 
obyvateľstvo (napr. liečba vážnych 
infekčných ochorení). Pravidelne 
aktualizovaný zoznam takýchto foriem 
liečby môže špecificky vymedziť Komisia 
komitologickým postupom.

s prenocovaním. Bolo by však vhodné za 
nemocničnú starostlivosť pokladať aj určité 
iné druhy zdravotnej starostlivosti, ak si 
vyžadujú využitie vysokošpecializovanej a 
nákladnej lekárskej infraštruktúry alebo 
lekárskeho zariadenia 
(napr. vysokotechnické snímacie 
zariadenia na diagnostiku) alebo ak 
zahŕňajú formy liečby, ktoré predstavujú 
určité riziko pre pacienta alebo 
obyvateľstvo (napr. liečba vážnych 
infekčných ochorení).

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so zásadou subsidiarity by v súvislosti s touto smernicou mali samotné členské štáty 
rozhodnúť o definícii nemocničnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Karin Jöns

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Keďže neexistuje definícia toho, čo 
nemocničná starostlivosť predstavuje 
v rôznych systémoch zdravotníctva 
Spoločenstva, tieto rôzne interpretácie 
môžu predstavovať prekážku v slobode 
pacientov prijímať služby zdravotnej 
starostlivosti. Aby sa táto prekážka 
odstránila, je potrebné ustanoviť definíciu 
Spoločenstva pre nemocničnú starostlivosť. 
Nemocničná starostlivosť vo všeobecnosti 
znamená starostlivosť, ktorá si vyžaduje 
pobyt pacienta v nemocnici 
s prenocovaním. Bolo by však vhodné za 
nemocničnú starostlivosť pokladať aj určité 

(30) Keďže neexistuje definícia toho, čo 
nemocničná starostlivosť predstavuje 
v rôznych systémoch zdravotníctva 
Spoločenstva, tieto rôzne interpretácie 
môžu predstavovať prekážku v slobode 
pacientov prijímať služby zdravotnej 
starostlivosti. Aby sa táto prekážka 
odstránila, je potrebné ustanoviť definíciu 
Spoločenstva pre nemocničnú starostlivosť. 
Nemocničná starostlivosť vo všeobecnosti 
znamená starostlivosť, ktorá si vyžaduje 
pobyt pacienta v nemocnici 
s prenocovaním. Bolo by však vhodné za 
nemocničnú starostlivosť pokladať aj určité 
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iné druhy zdravotnej starostlivosti, ak si 
vyžadujú využitie vysokošpecializovanej a 
nákladnej lekárskej infraštruktúry alebo 
lekárskeho zariadenia 
(napr. vysokotechnické snímacie 
zariadenia na diagnostiku) alebo ak 
zahŕňajú formy liečby, ktoré predstavujú 
určité riziko pre pacienta alebo 
obyvateľstvo (napr. liečba vážnych 
infekčných ochorení). Pravidelne 
aktualizovaný zoznam takýchto foriem 
liečby môže špecificky vymedziť Komisia 
komitologickým postupom.

iné druhy zdravotnej starostlivosti, ak si 
vyžadujú využitie vysokošpecializovanej a 
nákladnej lekárskej infraštruktúry alebo 
lekárskeho zariadenia 
(napr. vysokotechnické snímacie 
zariadenia na diagnostiku) alebo ak 
zahŕňajú formy liečby, ktoré predstavujú 
určité riziko pre pacienta alebo 
obyvateľstvo (napr. liečba vážnych 
infekčných ochorení). Členské štáty sami 
stanovia príslušné formy liečby 
v pravidelne aktualizovanom národnom 
zozname. 

Or. de

Odôvodnenie

Jednotný zoznam foriem liečby platný na území celej EÚ, ktoré sa môžu zaradiť medzi 
nemocničnú liečbu, by nebol v súlade s príslušnými systémami zdravotníctva členských štátov 
a ich odlišným systémami starostlivosti. Takýto zoznam by bol navyše v protiklade so zásadou 
subsidiarity. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Dostupné dôkazy naznačujú, že 
uplatňovanie princípov voľného pohybu 
v súvislosti s využívaním zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
v rámci limitov pokrytia zaručeného 
štatutárnou schémou poistenia pre prípad 
choroby v členskom štáte, kde je pacient 
poistený, nenaruší systémy zdravotníctva 
členských štátov alebo trvalú finančnú 
udržateľnosť ich systémov sociálneho 
zabezpečenia. Súdny dvor však uznal, že 
nemožno vylúčiť, že možné riziko vážneho 
narušenia finančnej rovnováhy systémov 
sociálneho zabezpečenia alebo cieľa 

vypúšťa sa
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udržať vyrovnané lekárske a nemocničné 
služby prístupné pre všetkých, predstavuje 
dôvody vo všeobecnom záujme, ktorými 
možno opodstatniť prekážky v princípe 
slobody poskytovať služby. Súdny dvor 
takisto uznal, že počet nemocníc, ich 
geografické rozloženie, spôsob ich 
organizácie a ich vybavenie, dokonca aj 
charakter lekárskych služieb, ktoré vedia 
ponúknuť, sú vecou, v ktorej musí byť 
možné uplatniť plánovanie. V tejto 
smernici by sa mal ustanoviť systém 
predchádzajúceho povoľovania týkajúci 
sa predpokladaných nákladov na 
nemocničnú starostlivosť prijímanú 
v inom členskom v prípade, že sú splnené 
tieto podmienky: ak bolo ošetrenie 
poskytnuté na jeho území, hradila by sa 
podľa jeho systému sociálneho 
zabezpečenia a následný odliv pacientov 
v dôsledku implementácie tejto smernice 
vážne narúša alebo môže vážne narušiť 
finančnú rovnováhu systémov sociálneho 
zabezpečenia a/alebo tento odliv pacientov 
vážne narúša alebo môže vážne narušiť 
plánovanie a racionalizáciu vykonané 
v sektore nemocníc s cieľom vyhnúť sa 
nadmernej kapacite nemocníc, 
nerovnováhe medzi poskytovaním 
nemocničnej starostlivosti a logistickému 
a finančnému plytvaniu, ako aj udržanie 
vyrovnaných lekárskych a nemocničných 
služieb prístupných pre všetkých alebo 
udržanie liečebnej kapacity alebo 
lekárskej spôsobilosti na území 
príslušného členského štátu. Keďže 
posúdenie presného dosahu očakávaného 
odlivu pacientov si vyžaduje komplexné 
predpoklady a výpočty, v smernici sa 
predpokladá systém predchádzajúceho 
povolenia, ak je dostatočný dôvod na to, že 
možno očakávať vážne narušenie systému 
sociálneho zabezpečenia. Tu by sa mali 
zahrnúť prípady už existujúcich systémov 
predchádzajúceho povolenia, ktoré sú 
v súlade s podmienkami stanovenými 
v článku 8.
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Or. es

Odôvodnenie

Treba zohľadniť rôznorodosť európskych systémov zdravotnej starostlivosti a finančných 
modelov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Dostupné dôkazy naznačujú, že 
uplatňovanie princípov voľného pohybu 
v súvislosti s využívaním zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
v rámci limitov pokrytia zaručeného 
štatutárnou schémou poistenia pre prípad 
choroby v členskom štáte, kde je pacient 
poistený, nenaruší systémy zdravotníctva 
členských štátov alebo trvalú finančnú 
udržateľnosť ich systémov sociálneho 
zabezpečenia. Súdny dvor však uznal, že 
nemožno vylúčiť, že možné riziko vážneho 
narušenia finančnej rovnováhy systémov 
sociálneho zabezpečenia alebo cieľa 
udržať vyrovnané lekárske a nemocničné 
služby prístupné pre všetkých, predstavuje 
dôvody vo všeobecnom záujme, ktorými 
možno opodstatniť prekážky v princípe 
slobody poskytovať služby. Súdny dvor 
takisto uznal, že počet nemocníc, ich 
geografické rozloženie, spôsob ich 
organizácie a ich vybavenie, dokonca aj 
charakter lekárskych služieb, ktoré vedia 
ponúknuť, sú vecou, v ktorej musí byť 
možné uplatniť plánovanie. V tejto 
smernici by sa mal ustanoviť systém 
predchádzajúceho povoľovania týkajúci 
sa predpokladaných nákladov na 
nemocničnú starostlivosť prijímanú 
v inom členskom v prípade, že sú splnené 
tieto podmienky: ak bolo ošetrenie 

vypúšťa sa
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poskytnuté na jeho území, hradila by sa 
podľa jeho systému sociálneho 
zabezpečenia a následný odliv pacientov 
v dôsledku implementácie tejto smernice 
vážne narúša alebo môže vážne narušiť
finančnú rovnováhu systémov sociálneho 
zabezpečenia a/alebo tento odliv pacientov 
vážne narúša alebo môže vážne narušiť 
plánovanie a racionalizáciu vykonané 
v sektore nemocníc s cieľom vyhnúť sa 
nadmernej kapacite nemocníc, 
nerovnováhe medzi poskytovaním 
nemocničnej starostlivosti a logistickému 
a finančnému plytvaniu, ako aj udržanie 
vyrovnaných lekárskych a nemocničných 
služieb prístupných pre všetkých alebo 
udržanie liečebnej kapacity alebo 
lekárskej spôsobilosti na území 
príslušného členského štátu. Keďže 
posúdenie presného dosahu očakávaného 
odlivu pacientov si vyžaduje komplexné 
predpoklady a výpočty, v smernici sa 
predpokladá systém predchádzajúceho 
povolenia, ak je dostatočný dôvod na to, že 
možno očakávať vážne narušenie systému 
sociálneho zabezpečenia. Tu by sa mali 
zahrnúť prípady už existujúcich systémov 
predchádzajúceho povolenia, ktoré sú 
v súlade s podmienkami stanovenými 
v článku 8.

Or. es

Odôvodnenie

La propuesta puede afectar a las condiciones en que se presta la asistencia sanitaria de la 
mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado miembro para recibir 
asistencia sanitaria, ya que puede interferir con la organización y planificación de la 
asistencia sanitaria del Estado miembro receptor del paciente que se desplaza. De ahí la 
necesidad de la existencia, no sólo de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado miembro emisor, sino también de la posibilidad de que el Estado miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros Estados miembros.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Anja Weisgerber

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Dostupné dôkazy naznačujú, že 
uplatňovanie princípov voľného pohybu 
v súvislosti s využívaním zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
v rámci limitov pokrytia zaručeného 
štatutárnou schémou poistenia pre prípad 
choroby v členskom štáte, kde je pacient 
poistený, nenaruší systémy zdravotníctva 
členských štátov alebo trvalú finančnú 
udržateľnosť ich systémov sociálneho 
zabezpečenia. Súdny dvor však uznal, že 
nemožno vylúčiť, že možné riziko vážneho 
narušenia finančnej rovnováhy systémov 
sociálneho zabezpečenia alebo cieľa 
udržať vyrovnané lekárske a nemocničné 
služby prístupné pre všetkých, predstavuje 
dôvody vo všeobecnom záujme, ktorými 
možno opodstatniť prekážky v princípe 
slobody poskytovať služby. Súdny dvor
takisto uznal, že počet nemocníc, ich 
geografické rozloženie, spôsob ich 
organizácie a ich vybavenie, dokonca aj 
charakter lekárskych služieb, ktoré vedia 
ponúknuť, sú vecou, v ktorej musí byť 
možné uplatniť plánovanie. V tejto 
smernici by sa mal ustanoviť systém 
predchádzajúceho povoľovania týkajúci 
sa predpokladaných nákladov na 
nemocničnú starostlivosť prijímanú 
v inom členskom v prípade, že sú splnené 
tieto podmienky: ak bolo ošetrenie 
poskytnuté na jeho území, hradila by sa 
podľa jeho systému sociálneho 
zabezpečenia a následný odliv pacientov 
v dôsledku implementácie tejto smernice 
vážne narúša alebo môže vážne narušiť 
finančnú rovnováhu systémov sociálneho 
zabezpečenia a/alebo tento odliv pacientov 
vážne narúša alebo môže vážne narušiť 
plánovanie a racionalizáciu vykonané 

(31) Dostupné dôkazy naznačujú, že 
uplatňovanie princípov voľného pohybu 
v súvislosti s využívaním zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
v rámci limitov pokrytia zaručeného 
štatutárnou schémou poistenia pre prípad 
choroby v členskom štáte, kde je pacient 
poistený, nenaruší systémy zdravotníctva 
členských štátov alebo trvalú finančnú 
udržateľnosť ich systémov sociálneho 
zabezpečenia. Členské štáty môžu zaviesť 
pre nemocničnú a špeciálnu starostlivosť 
systém predchádzajúceho schvaľovania 
a stanoviť, v ktorých oblastiach 
starostlivosti považujú za potrebné 
plánovať potreby. 
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v sektore nemocníc s cieľom vyhnúť sa 
nadmernej kapacite nemocníc, 
nerovnováhe medzi poskytovaním 
nemocničnej starostlivosti a logistickému 
a finančnému plytvaniu, ako aj udržanie 
vyrovnaných lekárskych a nemocničných 
služieb prístupných pre všetkých alebo 
udržanie liečebnej kapacity alebo 
lekárskej spôsobilosti na území 
príslušného členského štátu. Keďže 
posúdenie presného dosahu očakávaného 
odlivu pacientov si vyžaduje komplexné 
predpoklady a výpočty, v smernici sa 
predpokladá systém predchádzajúceho 
povolenia, ak je dostatočný dôvod na to, že 
možno očakávať vážne narušenie systému 
sociálneho zabezpečenia. Tu by sa mali 
zahrnúť prípady už existujúcich systémov 
predchádzajúceho povolenia, ktoré sú 
v súlade s podmienkami stanovenými 
v článku 8.

Or. de

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu tej istej 
autorky k článku 8 ods. 3. Systém predchádzajúceho schvaľovania musí zostať  zachovaný ako 
právomoc členských štátov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Dostupné dôkazy naznačujú, že 
uplatňovanie princípov voľného pohybu 
v súvislosti s využívaním zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
v rámci limitov pokrytia zaručeného 
štatutárnou schémou poistenia pre prípad 
choroby v členskom štáte, kde je pacient 

(31) Súdny dvor uznal, že možné riziko 
vážneho narušenia finančnej rovnováhy 
systémov sociálneho zabezpečenia alebo 
cieľa udržať vyrovnané lekárske 
a nemocničné služby prístupné pre 
všetkých, predstavuje dôvody vo 
všeobecnom záujme, ktorými možno 
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poistený, nenaruší systémy zdravotníctva 
členských štátov alebo trvalú finančnú 
udržateľnosť ich systémov sociálneho 
zabezpečenia. Súdny dvor však uznal, že 
nemožno vylúčiť, že možné riziko vážneho 
narušenia finančnej rovnováhy systémov 
sociálneho zabezpečenia alebo cieľa udržať 
vyrovnané lekárske a nemocničné služby 
prístupné pre všetkých, predstavuje dôvody 
vo všeobecnom záujme, ktorými možno 
opodstatniť prekážky v princípe slobody 
poskytovať služby. Súdny dvor takisto 
uznal, že počet nemocníc, ich geografické 
rozloženie, spôsob ich organizácie a ich 
vybavenie, dokonca aj charakter 
lekárskych služieb, ktoré vedia ponúknuť, 
sú vecou, v ktorej musí byť možné uplatniť 
plánovanie. V tejto smernici by sa mal 
ustanoviť systém predchádzajúceho 
povoľovania týkajúci sa predpokladaných 
nákladov na nemocničnú starostlivosť 
prijímanú v inom členskom v prípade, že 
sú splnené tieto podmienky: ak bolo 
ošetrenie poskytnuté na jeho území, 
hradila by sa podľa jeho systému 
sociálneho zabezpečenia a následný odliv 
pacientov v dôsledku implementácie tejto 
smernice vážne narúša alebo môže vážne 
narušiť finančnú rovnováhu systémov 
sociálneho zabezpečenia a/alebo tento 
odliv pacientov vážne narúša alebo môže 
vážne narušiť plánovanie a racionalizáciu 
vykonané v sektore nemocníc s cieľom 
vyhnúť sa nadmernej kapacite nemocníc, 
nerovnováhe medzi poskytovaním 
nemocničnej starostlivosti a logistickému 
a finančnému plytvaniu, ako aj udržanie 
vyrovnaných lekárskych a nemocničných 
služieb prístupných pre všetkých alebo 
udržanie liečebnej kapacity alebo 
lekárskej spôsobilosti na území 
príslušného členského štátu. Keďže 
posúdenie presného dosahu očakávaného 
odlivu pacientov si vyžaduje komplexné 
predpoklady a výpočty, v smernici sa 
predpokladá systém predchádzajúceho 
povolenia, ak je dostatočný dôvod na to, že 
možno očakávať vážne narušenie systému 

opodstatniť prekážky v princípe slobody 
poskytovať služby. Súdny dvor takisto 
uznal, že počet nemocníc, ich geografické 
rozloženie, spôsob ich organizácie a ich 
vybavenie, dokonca aj charakter 
lekárskych služieb, ktoré vedia ponúknuť, 
sú vecou, v ktorej musí byť možné uplatniť 
plánovanie. V tejto smernici by sa mal 
ustanoviť systém predchádzajúceho 
povoľovania týkajúci sa predpokladaných 
nákladov na nemocničnú starostlivosť 
prijímanú v inom členskom štáte.
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sociálneho zabezpečenia. Tu by sa mali 
zahrnúť prípady už existujúcich systémov 
predchádzajúceho povolenia, ktoré sú 
v súlade s podmienkami stanovenými 
v článku 8.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Dostupné dôkazy naznačujú, že 
uplatňovanie princípov voľného pohybu 
v súvislosti s využívaním zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
v rámci limitov pokrytia zaručeného 
štatutárnou schémou poistenia pre prípad 
choroby v členskom štáte, kde je pacient 
poistený, nenaruší systémy zdravotníctva 
členských štátov alebo trvalú finančnú 
udržateľnosť ich systémov sociálneho 
zabezpečenia. Súdny dvor však uznal, že 
nemožno vylúčiť, že možné riziko vážneho 
narušenia finančnej rovnováhy systémov 
sociálneho zabezpečenia alebo cieľa udržať 
vyrovnané lekárske a nemocničné služby 
prístupné pre všetkých, predstavuje dôvody 
vo všeobecnom záujme, ktorými možno 
opodstatniť prekážky v princípe slobody 
poskytovať služby. Súdny dvor takisto 
uznal, že počet nemocníc, ich geografické 
rozloženie, spôsob ich organizácie a ich 
vybavenie, dokonca aj charakter 
lekárskych služieb, ktoré vedia ponúknuť, 
sú vecou, v ktorej musí byť možné uplatniť 
plánovanie. V tejto smernici by sa mal 
ustanoviť systém predchádzajúceho 
povoľovania týkajúci sa predpokladaných 
nákladov na nemocničnú starostlivosť 
prijímanú v inom členskom v prípade, že 

(31) Súdny dvor uznal, že nemožno 
vylúčiť, že možné riziko vážneho narušenia 
finančnej rovnováhy systémov sociálneho 
zabezpečenia alebo cieľa udržať vyvážené
lekárske a nemocničné služby prístupné pre 
všetkých, predstavuje dôvody vo 
všeobecnom záujme, ktorými možno 
opodstatniť prekážky v princípe slobody 
pohybu. Súdny dvor takisto uznal, že počet 
nemocníc, ich geografické rozloženie, 
spôsob ich organizácie a ich vybavenie, 
dokonca aj charakter lekárskych služieb, 
ktoré vedia ponúknuť, sú vecou, v ktorej 
musí byť možné uplatniť plánovanie. V 
tejto smernici by sa mal ustanoviť systém 
predchádzajúceho povoľovania týkajúci sa 
predpokladaných nákladov na nemocničnú 
starostlivosť prijímanú v inom členskom 
štáte.
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sú splnené tieto podmienky: ak bolo 
ošetrenie poskytnuté na jeho území, 
hradila by sa podľa jeho systému 
sociálneho zabezpečenia a následný odliv 
pacientov v dôsledku implementácie tejto 
smernice vážne narúša alebo môže vážne 
narušiť finančnú rovnováhu systémov 
sociálneho zabezpečenia a/alebo tento 
odliv pacientov vážne narúša alebo môže 
vážne narušiť plánovanie a racionalizáciu 
vykonané v sektore nemocníc s cieľom 
vyhnúť sa nadmernej kapacite nemocníc, 
nerovnováhe medzi poskytovaním 
nemocničnej starostlivosti a logistickému 
a finančnému plytvaniu, ako aj udržanie 
vyrovnaných lekárskych a nemocničných 
služieb prístupných pre všetkých alebo 
udržanie liečebnej kapacity alebo 
lekárskej spôsobilosti na území 
príslušného členského štátu. Keďže 
posúdenie presného dosahu očakávaného 
odlivu pacientov si vyžaduje komplexné 
predpoklady a výpočty, v smernici sa 
predpokladá systém predchádzajúceho 
povolenia, ak je dostatočný dôvod na to, že 
možno očakávať vážne narušenie systému 
sociálneho zabezpečenia. Tu by sa mali 
zahrnúť prípady už existujúcich systémov 
predchádzajúceho povolenia, ktoré sú 
v súlade s podmienkami stanovenými 
v článku 8.

Or. en

Odôvodnenie

Neexistujú dostupné dôkazy, podľa ktorých by uplatňovanie zásady slobodného pohybu 
nepredstavovalo hrozbu pre finančnú udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti. 
Posledné odseky ukladajú členským štátom veľmi ťažké dôkazné bremeno v súvislosti s 
finančnou udržateľnosťou ich systémov zdravotníctva pred tým, ako môžu ustanoviť akékoľvek 
systémy predchádzajúceho schválenia. Členským štátom by sa malo umožniť ustanoviť 
systémy predchádzajúceho schválenia pre služby nemocničnej starostlivosti, ak je to potrebné 
k plneniu ich verejných povinností v oblasti organizácie a poskytovania zdravotnej 
starostlivosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Linda McAvan

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Dostupné dôkazy naznačujú, že 
uplatňovanie princípov voľného pohybu 
v súvislosti s využívaním zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
v rámci limitov pokrytia zaručeného 
štatutárnou schémou poistenia pre prípad 
choroby v členskom štáte, kde je pacient 
poistený, nenaruší systémy zdravotníctva 
členských štátov alebo trvalú finančnú 
udržateľnosť ich systémov sociálneho 
zabezpečenia. Súdny dvor však uznal, že 
nemožno vylúčiť, že možné riziko vážneho 
narušenia finančnej rovnováhy systémov 
sociálneho zabezpečenia alebo cieľa udržať 
vyrovnané lekárske a nemocničné služby 
prístupné pre všetkých, predstavuje dôvody 
vo všeobecnom záujme, ktorými možno 
opodstatniť prekážky v princípe slobody 
poskytovať služby. Súdny dvor takisto 
uznal, že počet nemocníc, ich geografické 
rozloženie, spôsob ich organizácie a ich 
vybavenie, dokonca aj charakter 
lekárskych služieb, ktoré vedia ponúknuť, 
sú vecou, v ktorej musí byť možné uplatniť 
plánovanie. V tejto smernici by sa mal 
ustanoviť systém predchádzajúceho 
povoľovania týkajúci sa predpokladaných 
nákladov na nemocničnú starostlivosť 
prijímanú v inom členskom v prípade, že 
sú splnené tieto podmienky: ak bolo 
ošetrenie poskytnuté na jeho území, 
hradila by sa podľa jeho systému 
sociálneho zabezpečenia a následný odliv 
pacientov v dôsledku implementácie tejto 
smernice vážne narúša alebo môže vážne 
narušiť finančnú rovnováhu systémov 
sociálneho zabezpečenia a/alebo tento 
odliv pacientov vážne narúša alebo môže 
vážne narušiť plánovanie a racionalizáciu 
vykonané v sektore nemocníc s cieľom 

(31) Dostupné dôkazy naznačujú, že 
uplatňovanie princípov voľného pohybu 
v súvislosti s využívaním zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
v rámci limitov pokrytia zaručeného 
štatutárnou schémou poistenia pre prípad 
choroby v členskom štáte, kde je pacient 
poistený, nenaruší systémy zdravotníctva 
členských štátov alebo trvalú finančnú 
udržateľnosť ich systémov sociálneho 
zabezpečenia. Súdny dvor však uznal, že 
nemožno vylúčiť, že možné riziko vážneho 
narušenia finančnej rovnováhy systémov 
sociálneho zabezpečenia alebo cieľa udržať 
vyrovnané lekárske a nemocničné služby 
prístupné pre všetkých, predstavuje dôvody 
vo všeobecnom záujme, ktorými možno 
opodstatniť prekážky v princípe slobody 
poskytovať služby. Súdny dvor takisto 
uznal, že počet nemocníc, ich geografické 
rozloženie, spôsob ich organizácie a ich 
vybavenie, dokonca aj charakter 
lekárskych služieb, ktoré vedia ponúknuť, 
sú vecou, v ktorej musí byť možné uplatniť 
plánovanie. V tejto smernici by sa mal 
ustanoviť systém predchádzajúceho 
povoľovania týkajúci sa predpokladaných 
nákladov na nemocničnú starostlivosť 
prijímanú v inom členskom štáte. Členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
transparentným spôsobom vopred 
špecifikuje kritériá zamietnutia 
predchádzajúceho povolenia súvisiace s 
vyššími dôvodmi všeobecného záujmu.



AM\763902SK.doc 35/73 PE418.320v01-00

SK

vyhnúť sa nadmernej kapacite nemocníc, 
nerovnováhe medzi poskytovaním 
nemocničnej starostlivosti a logistickému 
a finančnému plytvaniu, ako aj udržanie 
vyrovnaných lekárskych a nemocničných 
služieb prístupných pre všetkých alebo 
udržanie liečebnej kapacity alebo 
lekárskej spôsobilosti na území 
príslušného členského štátu. Keďže 
posúdenie presného dosahu očakávaného 
odlivu pacientov si vyžaduje komplexné 
predpoklady a výpočty, v smernici sa 
predpokladá systém predchádzajúceho 
povolenia, ak je dostatočný dôvod na to, že 
možno očakávať vážne narušenie systému 
sociálneho zabezpečenia. Tu by sa mali 
zahrnúť prípady už existujúcich systémov 
predchádzajúceho povolenia, ktoré sú 
v súlade s podmienkami stanovenými 
v článku 8.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s iným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 
od rovnakého autora, ktorý navrhol článok 8 ods. 3. Je treba objasniť, kedy sa pri žiadostiach 
o liečbu v inom členskom štáte môže uplatniť predchádzajúce schválenie úhrady, pričom 
samotné vymenovanie kritérií odmietnutia predchádzajúceho povolenia by pacientom 
spôsobilo iba zmätok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Dostupné dôkazy naznačujú, že 
uplatňovanie princípov voľného pohybu 
v súvislosti s využívaním zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
v rámci limitov pokrytia zaručeného 
štatutárnou schémou poistenia pre prípad 

(31) Súdny dvor uznal, že nemožno 
vylúčiť, že možné riziko vážneho narušenia 
finančnej rovnováhy systémov sociálneho 
zabezpečenia alebo cieľa udržať vyrovnané 
lekárske a nemocničné služby prístupné pre 
všetkých, predstavuje dôvody vo 
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choroby v členskom štáte, kde je pacient 
poistený, nenaruší systémy zdravotníctva 
členských štátov alebo trvalú finančnú 
udržateľnosť ich systémov sociálneho 
zabezpečenia. Súdny dvor však uznal, že 
nemožno vylúčiť, že možné riziko vážneho 
narušenia finančnej rovnováhy systémov 
sociálneho zabezpečenia alebo cieľa udržať 
vyrovnané lekárske a nemocničné služby 
prístupné pre všetkých, predstavuje dôvody 
vo všeobecnom záujme, ktorými možno 
opodstatniť prekážky v princípe slobody 
poskytovať služby. Súdny dvor takisto 
uznal, že počet nemocníc, ich geografické 
rozloženie, spôsob ich organizácie a ich 
vybavenie, dokonca aj charakter 
lekárskych služieb, ktoré vedia ponúknuť, 
sú vecou, v ktorej musí byť možné uplatniť 
plánovanie. V tejto smernici by sa mal 
ustanoviť systém predchádzajúceho 
povoľovania týkajúci sa predpokladaných 
nákladov na nemocničnú starostlivosť 
prijímanú v inom členskom štáte v prípade, 
že sú splnené tieto podmienky: ak bolo 
ošetrenie poskytnuté na jeho území, 
hradila by sa podľa jeho systému 
sociálneho zabezpečenia a následný odliv 
pacientov v dôsledku implementácie tejto 
smernice vážne narúša alebo môže vážne 
narušiť finančnú rovnováhu systémov 
sociálneho zabezpečenia a/alebo tento 
odliv pacientov vážne narúša alebo môže 
vážne narušiť plánovanie a racionalizáciu 
vykonané v sektore nemocníc s cieľom 
vyhnúť sa nadmernej kapacite nemocníc, 
nerovnováhe medzi poskytovaním 
nemocničnej starostlivosti a logistickému 
a finančnému plytvaniu, ako aj udržanie 
vyrovnaných lekárskych a nemocničných 
služieb prístupných pre všetkých alebo 
udržanie liečebnej kapacity alebo 
lekárskej spôsobilosti na území 
príslušného členského štátu. Keďže 
posúdenie presného dosahu očakávaného 
odlivu pacientov si vyžaduje komplexné 
predpoklady a výpočty, v smernici sa 
predpokladá systém predchádzajúceho 
povolenia, ak je dostatočný dôvod na to, že 

všeobecnom záujme, ktorými možno 
opodstatniť prekážky v princípe slobody 
poskytovať služby. Súdny dvor takisto 
uznal, že počet nemocníc, ich geografické 
rozloženie, spôsob ich organizácie a ich 
vybavenie, dokonca aj charakter 
lekárskych služieb, ktoré vedia ponúknuť, 
sú vecou, v ktorej musí byť možné uplatniť 
plánovanie. V tejto smernici by sa teda mal 
ustanoviť systém predchádzajúceho 
schvaľovania úhrady týkajúci sa 
predpokladaných nákladov na nemocničnú 
a špecializovanú starostlivosť prijímanú 
v inom členskom štáte. Tu by sa mali 
zahrnúť prípady už existujúcich systémov 
predchádzajúceho schvaľovania úhrady,
ktoré sú v súlade s podmienkami 
stanovenými v článku 8.
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možno očakávať vážne narušenie systému 
sociálneho zabezpečenia. Tu by sa mali 
zahrnúť prípady už existujúcich systémov 
predchádzajúceho povolenia, ktoré sú 
v súlade s podmienkami stanovenými 
v článku 8.

Or. fr

Odôvodnenie

Nedá sa odhadnúť vplyv, ktorý môže mať uplatňovanie tejto smernice v systéme zdravotníctva 
členských štátov. Treba sa pridŕžať toho, čo uznal Súdny dvor, a znovu potvrdiť potrebu 
zachovať predchádzajúce schvaľovanie úhrady zdravotnej starostlivosti poskytovanej v inom 
členskom štáte, ako je štát, v ktorom sú pacienti poistení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Dorette Corbey

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Dostupné dôkazy naznačujú, že 
uplatňovanie princípov voľného pohybu 
v súvislosti s využívaním zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
v rámci limitov pokrytia zaručeného 
štatutárnou schémou poistenia pre prípad 
choroby v členskom štáte, kde je pacient 
poistený, nenaruší systémy zdravotníctva 
členských štátov alebo trvalú finančnú 
udržateľnosť ich systémov sociálneho 
zabezpečenia. Súdny dvor však uznal, že 
nemožno vylúčiť, že možné riziko vážneho 
narušenia finančnej rovnováhy systémov 
sociálneho zabezpečenia alebo cieľa udržať 
vyrovnané lekárske a nemocničné služby 
prístupné pre všetkých, predstavuje dôvody 
vo všeobecnom záujme, ktorými možno 
opodstatniť prekážky v princípe slobody 
poskytovať služby. Súdny dvor takisto 
uznal, že počet nemocníc, ich geografické 
rozloženie, spôsob ich organizácie a ich 

(31) Dostupné dôkazy naznačujú, že 
uplatňovanie princípov voľného pohybu 
v súvislosti s využívaním zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
v rámci limitov pokrytia zaručeného 
štatutárnou schémou poistenia pre prípad 
choroby v členskom štáte, kde je pacient 
poistený, nenaruší systémy zdravotníctva 
členských štátov alebo trvalú finančnú 
udržateľnosť ich systémov sociálneho 
zabezpečenia. Súdny dvor však uznal, že 
nemožno vylúčiť, že možné riziko vážneho 
narušenia finančnej rovnováhy systémov 
sociálneho zabezpečenia alebo cieľa udržať 
vyrovnané lekárske a nemocničné služby 
prístupné pre všetkých, predstavuje dôvody 
vo všeobecnom záujme, ktorými možno 
opodstatniť prekážky v princípe slobody 
poskytovať služby. Súdny dvor takisto 
uznal, že počet nemocníc, ich geografické 
rozloženie, spôsob ich organizácie a ich 
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vybavenie, dokonca aj charakter 
lekárskych služieb, ktoré vedia ponúknuť, 
sú vecou, v ktorej musí byť možné uplatniť 
plánovanie. V tejto smernici by sa mal 
ustanoviť systém predchádzajúceho 
povoľovania týkajúci sa predpokladaných 
nákladov na nemocničnú starostlivosť 
prijímanú v inom členskom v prípade, že 
sú splnené tieto podmienky: ak bolo 
ošetrenie poskytnuté na jeho území, 
hradila by sa podľa jeho systému 
sociálneho zabezpečenia a následný odliv 
pacientov v dôsledku implementácie tejto 
smernice vážne narúša alebo môže vážne 
narušiť finančnú rovnováhu systémov 
sociálneho zabezpečenia a/alebo tento 
odliv pacientov vážne narúša alebo môže 
vážne narušiť plánovanie a racionalizáciu 
vykonané v sektore nemocníc s cieľom 
vyhnúť sa nadmernej kapacite nemocníc, 
nerovnováhe medzi poskytovaním 
nemocničnej starostlivosti a logistickému 
a finančnému plytvaniu, ako aj udržanie 
vyrovnaných lekárskych a nemocničných 
služieb prístupných pre všetkých alebo 
udržanie liečebnej kapacity alebo 
lekárskej spôsobilosti na území 
príslušného členského štátu. Keďže 
posúdenie presného dosahu očakávaného 
odlivu pacientov si vyžaduje komplexné 
predpoklady a výpočty, v smernici sa 
predpokladá systém predchádzajúceho 
povolenia, ak je dostatočný dôvod na to, že 
možno očakávať vážne narušenie systému 
sociálneho zabezpečenia. Tu by sa mali 
zahrnúť prípady už existujúcich systémov 
predchádzajúceho povolenia, ktoré sú 
v súlade s podmienkami stanovenými 
v článku 8.

vybavenie, dokonca aj charakter 
lekárskych služieb, ktoré vedia ponúknuť, 
sú vecou, v ktorej musí byť možné uplatniť 
plánovanie. V tejto smernici by sa mal 
ustanoviť systém predchádzajúceho 
schválenia úhrady týkajúci sa 
predpokladaných nákladov na nemocničnú 
starostlivosť prijímanú v inom členskom 
štáte okrem prípadu, že sú splnené tieto 
podmienky: ošetrenie nemožno vykonávať 
v členskom štáte, v ktorom je pacient 
poistený, z dôvodu príliš dlhých zoznamov 
čakateľov; ide o pacientov s miestom 
bydliska v pohraničných oblastiach; 
choroba, ktorá sa má liečiť, je neobvyklá 
a vyžaduje si veľmi špecializované 
spôsoby liečby alebo zdravotná 
starostlivosť sa poskytuje na základe 
zmlúv medzi orgánmi zdravotného 
poistenia a inštitúciami zdravotnej 
starostlivosti v zahraničí. Tu by sa mali 
zahrnúť prípady už existujúcich systémov 
predchádzajúceho schválenia úhrady, ktoré 
sú v súlade s podmienkami stanovenými 
v článku 8.

Or. nl

Odôvodnenie

Dôvodom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je úprava článku 8 ods. 3.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh smernice
Odôvodnenie 31a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

31a. Vzhľadom na judikatúru Súdneho 
dvora môžu členské štáty uložiť 
požiadavku predchádzajúceho schválenia 
úhrady, ak sa vyžaduje, aby sa náklady na 
nemocničnú starostlivosť vykonanú 
v inom členskom štáte prevzali v rámci 
vnútroštátneho systému. Takáto 
požiadavka by sa mala považovať za 
logický, ako aj potrebný krok. V tomto 
prípade počet nemocníc, ich geografické 
rozloženie, spôsob ich organizácie a ich 
vybavenie, dokonca aj charakter 
lekárskych služieb, ktoré môžu ponúknuť, 
sú oblasťami, v prípade ktorých by malo 
byť možné uskutočniť plánovanie vo 
všeobecnosti zamerané na uspokojenie 
rôznych potrieb. Takéto plánovanie by 
malo byť v prvom rade určené na 
zabezpečenie toho, aby sa kedykoľvek 
poskytol potrebný prístup k vyváženej 
ponuke účinných druhov nemocničného 
ošetrenia v príslušnom členskom štáte. 
Okrem toho by malo prispieť 
k uspokojeniu požiadavky racionálneho 
využívania zdrojov, a teda napomôcť 
sociálnu účinnosť z hľadiska finančných, 
technických a ľudských zdrojov.

Or. es

Odôvodnenie

Predchádzajúce schválenie úhrady by sa mohlo vnímať ako obmedzenie práva využívať 
cezhraničnú mobilitu napriek tomu, že v skutočnosti predstavuje záruku pre občanov vrátane 
občanov, ktorí neodchádzajú do iného štátu.

Návrh by mohol ovplyvniť podmienky, za ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť väčšine 
osôb, ktoré sa rozhodnú neodísť do iného členského štátu v záujme ošetrenia, keďže by to 
mohlo prekážať pri organizácii a plánovaní zdravotnej starostlivosti v hostiteľskom členskom 
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štáte cestujúceho pacienta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Odôvodnenie 31a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

31a. Vzhľadom na to, že rôznorodosť 
európskych systémov zdravotnej 
starostlivosti a finančných modelov je 
dôvodom na predpoklad, že mnohé 
členské štáty budú mať ťažkosti s 
transpozíciou tejto smernice do svojho 
vnútroštátneho práva, mala by sa stanoviť 
flexibilita pri vykonávaní opatrení.

Or. es

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa pri vykonávaní smernice poskytol priestor na úpravu a flexibilitu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Dorette Corbey

Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) V každom prípade, ak by sa členský 
štát rozhodol zaviesť systém 
predchádzajúceho povoľovania pri
predpokladaných nákladoch nemocničnej 
a špecializovanej starostlivosti 
poskytovanej v iných členských štátoch v 
súlade s ustanovením tejto smernice,
náklady na túto starostlivosť poskytovanú 
v inom členskom štáte by mal takisto 
uhradiť členský štát, kde je pacient 
poistený, do predpokladanej výšky 

(32) Pri predchádzajúcom schvaľovaní 
úhrady v súlade s ustanovením tejto 
smernice o prevzatí nákladov nemocničnej 
alebo špecializovanej starostlivosti 
poskytovanej v iných členských štátoch 
náklady na túto starostlivosť poskytovanú 
v inom členskom štáte by mal takisto 
uhradiť členský štát, kde je pacient 
poistený, do predpokladanej výšky 
nákladov v prípade, že by sa podobná 
starostlivosť poskytla v členskom štáte, kde 
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nákladov v prípade, že by sa podobná 
starostlivosť poskytla v členskom štáte, kde 
je pacient poistený, bez toho, aby skutočné 
náklady na poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť boli prekročené. No v prípade, 
že sú splnené podmienky stanovené 
v článku 22 ods. 2 nariadenia (ES)
č. 1408/71, malo by sa udeliť povolenie 
a mali by sa priznať dávky stanovené v 
súlade s týmto nariadením. To platí najmä 
v prípadoch, keď sa povolenie udelí po 
administratívnom alebo súdnom 
preskúmaní žiadosti a ak danej osobe bola 
poskytnutá starostlivosť v inom členskom 
štáte. V tomto prípade sa neuplatňujú 
články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice. Je to 
v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, 
v ktorej sa špecifikuje, že pacienti, ktorým 
bolo uvedené povolenie zamietnuté 
a následne bolo toto zamietnutie uznané za 
neopodstatnené, majú v súlade 
s ustanoveniami právnych predpisov 
v členskom štáte, kde sa ošetrenie 
poskytuje, nárok na plnú úhradu nákladov 
súvisiacich s týmto ošetrením poskytnutým 
v inom členskom štáte.

je pacient poistený, bez toho, aby skutočné 
náklady na poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť boli prekročené. No v prípade, 
že sú splnené podmienky stanovené 
v článku 22 ods. 2 nariadenia (EHS)
č. 1408/71, malo by sa udeliť povolenie 
a mali by sa priznať dávky stanovené v 
súlade s týmto nariadením. To platí najmä 
v prípadoch, keď sa povolenie udelí po 
administratívnom alebo súdnom 
preskúmaní žiadosti a ak danej osobe bola 
poskytnutá starostlivosť v inom členskom 
štáte. V tomto prípade sa neuplatňujú 
články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice. Je to 
v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, 
v ktorej sa špecifikuje, že pacienti, ktorým 
bolo uvedené povolenie zamietnuté 
a následne bolo toto zamietnutie uznané za 
neopodstatnené, majú v súlade 
s ustanoveniami právnych predpisov 
v členskom štáte, kde sa ošetrenie 
poskytuje, nárok na plnú úhradu nákladov 
súvisiacich s týmto ošetrením poskytnutým 
v inom členskom štáte.

Or. nl

Odôvodnenie

Dôvodom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je úprava článku 8 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
John Bowis

Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Členské štáty by si mali zvoliť formu 
týchto národných kontaktných miest, ako 
aj ich počet. Národné kontaktné miesta sa 
takisto môžu začleniť do činností 

(32) Členské štáty by si mali zvoliť formu 
týchto národných kontaktných miest, ako 
aj ich počet. Národné kontaktné miesta sa 
takisto môžu začleniť do činností 
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existujúcich informačných stredísk, ale sa 
na nich zakladajú za predpokladu, že sa 
jasne uvedie, že ide takisto o národné 
kontaktné miesta pre cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť. Národné kontaktné 
miesta by mali mať vhodné vybavenie na 
poskytovanie informácií o hlavných 
aspektoch cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti a v prípade potreby by mali 
pacientom poskytovať praktickú pomoc.
Komisia by mala s členskými štátmi 
spolupracovať s cieľom uľahčiť 
spoluprácu národných kontaktných miest 
v oblasti cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti vrátane sprístupnenia 
relevantných informácií na úrovni 
Spoločenstva napr. prostredníctvom 
európskeho portálu o zdraví. Existencia 
národných kontaktných miest členským 
štátom by nemala brániť v tom, aby si 
zakladali iné prepojené kontaktné miesta 
na regionálnej alebo miestnej úrovni 
v závislosti od organizácie ich systémov 
zdravotníctva.

existujúcich informačných stredísk, ale sa 
na nich zakladajú za predpokladu, že sa 
jasne uvedie, že ide takisto o národné 
kontaktné miesta pre cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť. Národné kontaktné 
miesta by mali mať vhodné vybavenie na 
poskytovanie informácií o hlavných 
aspektoch cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti a v prípade potreby by mali 
pacientom poskytovať praktickú pomoc.
Členské štáty by mali zabezpečiť 
zapojenie orgánov zastupujúcich 
odborníkov v oblasti zdravotníctva do 
týchto činností. Existencia národných 
kontaktných miest členským štátom by 
nemala brániť v tom, aby si zakladali iné 
prepojené kontaktné miesta na regionálnej 
alebo miestnej úrovni v závislosti 
od organizácie ich systémov zdravotníctva. 
Národné kontaktné miesta by mali byť 
schopné poskytovať pacientov príslušné 
informácie o cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti a poskytovať im pomoc. Táto 
pomoc nezahŕňa právne poradenstvo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Maria Berger

Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) V každom prípade, ak by sa členský 
štát rozhodol zaviesť systém 
predchádzajúceho povoľovania pri 
predpokladaných nákladoch nemocničnej 
a špecializovanej starostlivosti 
poskytovanej v iných členských štátoch v 
súlade s ustanovením tejto smernice, 
náklady na túto starostlivosť poskytovanú 
v inom členskom štáte by mal takisto 
uhradiť členský štát, kde je pacient 
poistený, do predpokladanej výšky 

(32) V každom prípade, ak by sa členský 
štát rozhodol zaviesť systém 
predchádzajúceho schvaľovania pri 
predpokladaných nákladoch nemocničnej
a špecializovanej starostlivosti 
poskytovanej v iných členských štátoch 
v súlade s ustanovením tejto smernice, 
náklady na túto starostlivosť poskytovanú 
v inom členskom štáte by mal takisto 
uhradiť členský štát, kde je pacient 
poistený. No v prípade, že sú splnené 
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nákladov v prípade, že by sa podobná 
starostlivosť poskytla v členskom štáte, 
kde je pacient poistený, bez toho, aby 
skutočné náklady na poskytnutú 
zdravotnú starostlivosť boli prekročené.
No v prípade, že sú splnené podmienky 
stanovené v článku 22 ods. 2 nariadenia 
(ES) č. 1408/71, malo by sa udeliť 
povolenie a mali by sa priznať dávky 
stanovené v súlade s týmto nariadením. To 
platí najmä v prípadoch, keď sa povolenie 
udelí po administratívnom alebo súdnom 
preskúmaní žiadosti a ak danej osobe bola 
poskytnutá starostlivosť v inom členskom 
štáte. V tomto prípade sa neuplatňujú 
články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice. Je to 
v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, 
v ktorej sa špecifikuje, že pacienti, ktorým 
bolo uvedené povolenie zamietnuté 
a následne bolo toto zamietnutie uznané za 
neopodstatnené, majú v súlade 
s ustanoveniami právnych predpisov 
v členskom štáte, kde sa ošetrenie 
poskytuje, nárok na plnú úhradu nákladov 
súvisiacich s týmto ošetrením poskytnutým 
v inom členskom štáte.

podmienky stanovené v článku 22 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1408/71, malo by 
sa udeliť schválenie a mali by sa priznať 
dávky stanovené v súlade s týmto 
nariadením. To platí najmä v prípadoch, 
keď sa schválenie udelí po 
administratívnom alebo súdnom
preskúmaní žiadosti a ak danej osobe bola 
poskytnutá starostlivosť v inom členskom 
štáte. V tomto prípade sa neuplatňujú 
články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice. Je to 
v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, 
v ktorej sa špecifikuje, že pacienti, ktorým 
bolo udelené schválenie zamietnuté 
a následne bolo toto zamietnutie uznané za 
neopodstatnené, majú v súlade 
s ustanoveniami právnych predpisov 
v členskom štáte, kde sa ošetrenie 
poskytuje, nárok na plnú úhradu nákladov 
súvisiacich s týmto ošetrením poskytnutým 
v inom členskom štáte.

Or. de

Odôvodnenie

V záujme toho, aby sa zabránilo tomu, že budú ohrozené finančné základy systémov 
zdravotníctva členských štátov poskytujúcich ošetrenie, je potrebné odhadnúť skutočné 
náklady vzniknuté v členskom štáte poskytujúcom ošetrenie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Linda McAvan

Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) V každom prípade, ak by sa členský 
štát rozhodol zaviesť systém 

(32) V každom prípade, ak by sa členský 
štát rozhodol zaviesť systém 
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predchádzajúceho povoľovania pri 
predpokladaných nákladoch nemocničnej 
a špecializovanej starostlivosti 
poskytovanej v iných členských štátoch v 
súlade s ustanovením tejto smernice, 
náklady na túto starostlivosť poskytovanú 
v inom členskom štáte by mal takisto 
uhradiť členský štát, kde je pacient 
poistený, do predpokladanej výšky 
nákladov v prípade, že by sa podobná
starostlivosť poskytla v členskom štáte, kde
je pacient poistený, bez toho, aby skutočné 
náklady na poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť boli prekročené. No v prípade, 
že sú splnené podmienky stanovené 
v článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) 
č. 1408/71, malo by sa udeliť povolenie 
a mali by sa priznať dávky stanovené v 
súlade s týmto nariadením. To platí najmä 
v prípadoch, keď sa povolenie udelí po 
administratívnom alebo súdnom 
preskúmaní žiadosti a ak danej osobe bola 
poskytnutá starostlivosť v inom členskom 
štáte. V tomto prípade sa neuplatňujú 
články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice. Je to 
v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, 
v ktorej sa špecifikuje, že pacienti, ktorým 
bolo uvedené povolenie zamietnuté 
a následne bolo toto zamietnutie uznané za 
neopodstatnené, majú v súlade 
s ustanoveniami právnych predpisov 
v členskom štáte, kde sa ošetrenie 
poskytuje, nárok na plnú úhradu nákladov 
súvisiacich s týmto ošetrením poskytnutým 
v inom členskom štáte.

predchádzajúceho povoľovania pri 
predpokladaných nákladoch nemocničnej 
a špecializovanej starostlivosti 
poskytovanej v iných členských štátoch v 
súlade s ustanovením tejto smernice, 
náklady na túto starostlivosť poskytovanú 
v inom členskom štáte by mal takisto 
uhradiť členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, do predpokladanej výšky 
nákladov v prípade, že by sa táto
starostlivosť poskytla v členskom štáte, v 
ktorom je pacient poistený, bez toho, aby 
skutočné náklady na poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť boli prekročené. No v prípade, 
že sú splnené podmienky stanovené 
v článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) 
č. 1408/71, malo by sa udeliť povolenie 
a mali by sa priznať dávky stanovené v 
súlade s týmto nariadením. To platí najmä 
v prípadoch, keď sa povolenie udelí po 
administratívnom alebo súdnom 
preskúmaní žiadosti a ak danej osobe bola 
poskytnutá starostlivosť v inom členskom 
štáte. V tomto prípade sa neuplatňujú 
články 6, 7, 8 a 9 tejto smernice. Je to 
v súlade s judikatúrou Súdneho dvora, 
v ktorej sa špecifikuje, že pacienti, ktorým 
bolo uvedené povolenie zamietnuté 
a následne bolo toto zamietnutie uznané za 
neopodstatnené, majú v súlade 
s ustanoveniami právnych predpisov 
v členskom štáte, kde sa ošetrenie 
poskytuje, nárok na plnú úhradu nákladov 
súvisiacich s týmto ošetrením poskytnutým 
v inom členskom štáte.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „rovnaká alebo podobná“ zdravotná starostlivosť je právne nejasný a mal by sa 
vypustiť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Postupy týkajúce sa cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti zavedenej 
v danom členskom štáte by mali pacientom 
poskytovať záruku objektívnosti, 
nediskriminácie a transparentnosti tak, aby 
sa zabezpečilo, že rozhodnutia 
vnútroštátnych orgánov sa prijímajú 
včasne, s náležitou pozornosťou a ohľadom 
na celkové princípy, ako aj individuálne 
okolnosti každého prípadu. To platí aj 
v prípade aktuálnej úhrady nákladov na 
zdravotnú starostlivosť vzniknutých v inom 
členskom štáte po návrate pacienta. Je 
vhodné, aby pacienti za bežných okolností 
dostali rozhodnutie o cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti do pätnástich 
kalendárnych dní. Toto obdobie by sa však 
malo skrátiť, ak je to odôvodnené 
naliehavosťou daného ošetrenia.
V každom prípade by všeobecnými 
predpismi nemali byť dotknuté postupy 
uznávania a predpisy o poskytovaní 
služieb podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 
7. septembra 2005 o uznávaní odborných 
kvalifikácií.

(33) Postupy týkajúce sa cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti zavedenej 
v danom členskom štáte by mali pacientom 
poskytovať záruku objektívnosti, 
nediskriminácie a transparentnosti tak, aby 
sa zabezpečilo, že rozhodnutia 
vnútroštátnych orgánov sa prijímajú 
včasne, s náležitou pozornosťou a ohľadom 
na celkové princípy, ako aj individuálne 
okolnosti každého prípadu, pričom sa 
lehota skráti, ak dôvodom je zdravotný 
stav pacienta a naliehavosť liečby. To 
platí aj v prípade aktuálnej úhrady 
nákladov na zdravotnú starostlivosť 
vzniknutých v inom členskom štáte po 
návrate pacienta. Je vhodné, aby pacienti 
za bežných okolností dostali rozhodnutie 
o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti do 
pätnástich kalendárnych dní.

Or. fr

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je koherencia textu a ustanovení tohto odôvodnenia. Odvolanie sa na 
smernicu 2005/36 sa zrušilo, pretože sa uvádza v PDN týkajúcich sa odôvodnení 37 a 37a.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Colm Burke

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Postupy týkajúce sa cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti zavedenej 
v danom členskom štáte by mali pacientom 
poskytovať záruku objektívnosti, 
nediskriminácie a transparentnosti tak, aby 
sa zabezpečilo, že rozhodnutia 
vnútroštátnych orgánov sa prijímajú 
včasne, s náležitou pozornosťou a ohľadom 
na celkové princípy, ako aj individuálne 
okolnosti každého prípadu. To platí aj 
v prípade aktuálnej úhrady nákladov na 
zdravotnú starostlivosť vzniknutých v inom 
členskom štáte po návrate pacienta. Je 
vhodné, aby pacienti za bežných okolností 
dostali rozhodnutie o cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti do pätnástich 
kalendárnych dní. Toto obdobie by sa však 
malo skrátiť, ak je to odôvodnené 
naliehavosťou daného ošetrenia. V každom 
prípade by všeobecnými predpismi nemali 
byť dotknuté postupy uznávania a predpisy 
o poskytovaní služieb podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o 
uznávaní odborných kvalifikácií.

(33) Postupy týkajúce sa cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti zavedenej 
v danom členskom štáte by mali pacientom 
poskytovať záruku objektívnosti, 
nediskriminácie a transparentnosti tak, aby 
sa zabezpečilo, že rozhodnutia 
vnútroštátnych orgánov sa prijímajú 
včasne, s náležitou pozornosťou a ohľadom 
na celkové princípy, ako aj individuálne 
okolnosti každého prípadu. To platí aj 
v prípade aktuálnej úhrady nákladov na 
zdravotnú starostlivosť vzniknutých v inom 
členskom štáte po návrate pacienta. 
Pacienti by za bežných okolností mali 
dostať rozhodnutie o cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti do pätnástich 
kalendárnych dní. Toto obdobie by sa však 
malo skrátiť, ak je to odôvodnené 
naliehavosťou daného ošetrenia. V každom 
prípade by všeobecnými predpismi nemali 
byť dotknuté postupy uznávania a predpisy 
o poskytovaní služieb podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o 
uznávaní odborných kvalifikácií.

Or. en

Odôvodnenie

Existuje malá, predsa však dôležitá demografická skupina, ktorá žije medzi viacerými 
členskými štátmi. Títo jednotlivci by preto mali mať právo na ambulantnú starostlivosť, do 
ktorej patrí rekonvalescencia, domáca starostlivosť atď., iba za predpokladu, že sú poistení 
pre rovnaký rozsah starostlivosti v ich členskom štáte poistenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Edite Estrela

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Keď je pacientovi poskytnutá 
zdravotná starostlivosť v členskom štáte, 
v ktorom nie je poistený, je dôležité, aby 
vopred vedel, ktoré predpisy sa uplatňujú. 
Rovnako jasné informácie je potrebné 
poskytnúť v prípade, keď sa 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
dočasne premiestnia do iného členského 
štátu s cieľom poskytovať svoje lekárske 
služby alebo v prípade, keď má 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
cezhraničný charakter. V takýchto 
prípadoch sa uplatňujú predpisy vťahujúce
sa na zdravotnú starostlivosť ustanovené 
v právnych predpisoch členského štátu, 
v ktorom sa poskytuje ošetrenie, v súlade 
so všeobecnými princípmi stanovenými 
v článku 5, keďže v súlade s článkom 152 
ods. 5 Zmluvy je organizácia a 
poskytovanie zdravotníckych služieb a 
zdravotnej starostlivosti zodpovednosťou 
členských štátov. Pacientovi to pomôže 
robiť rozhodnutia založené na získaných 
informáciách a vyhnúť sa jeho
nesprávnemu pochopeniu a porozumeniu. 
Takisto sa vytvorí väčšia dôvera medzi 
pacientom a poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti. 

(35) Keď je pacientovi poskytnutá 
zdravotná starostlivosť v členskom štáte, 
v ktorom nie je poistený, je dôležité, aby 
vopred vedel, ktoré predpisy sa uplatňujú. 
Rovnako jasné informácie je potrebné 
poskytnúť v prípade, keď má poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti cezhraničný 
charakter. V takýchto prípadoch sa 
uplatňujú predpisy vzťahujúce sa na 
zdravotnú starostlivosť ustanovené 
v právnych predpisoch členského štátu, 
v ktorom sa poskytuje ošetrenie, v súlade 
so všeobecnými princípmi stanovenými 
v článku 5, keďže v súlade s článkom 152 
ods. 5 zmluvy je organizácia a 
poskytovanie zdravotníckych služieb a 
zdravotnej starostlivosti zodpovednosťou 
členských štátov. Pacientovi to pomôže 
robiť rozhodnutia založené na získaných 
informáciách a vyhnúť sa jeho 
nesprávnemu pochopeniu a porozumeniu. 
Takisto sa vytvorí väčšia dôvera medzi 
pacientom a poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti.

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Umberto Guidoni

Návrh smernice
Odôvodnenie 36a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36a) Každý štát zodpovedá za určenie 
vnútroštátnych sietí, ku ktorým môžu mať 
voľný prístup pacienti z akéhokoľvek 
členského štátu, zabezpečujúcich 
minimálnu úroveň kvality a bezpečnosti, 
ktoré budú podliehať mechanizmu 
osvedčovania liečebných postupov. 
Osvedčovanie sa môže uskutočňovať 
prostredníctvom určených 
medzinárodných inštitútov, ktoré budú 
hodnotiť kvalitu a bezpečnosť, ako aj 
kritériá trvalej udržateľnosti verejných a 
súkromných systémov zdravotníctva. 
Môže sa zriadiť európsky výbor zložený zo 
zástupcov členských štátov a 
najvýznamnejších aliancií združení 
pacientov, ktorý bude mať právomoc 
dohľadu a monitorovania realizácie 
zabezpečovanej členskými štátmi. 

Or. en

Odôvodnenie

A mechanism of independent certification of the processes and the networks accredited could 
be created with the participation of representatives from MS and the most relevant patients' 
associations. The certification and the accreditation of the treatment processes will assess the 
sustainability of public and private medical systems. In particular, in case the free circulation 
turns into a run-up to the indiscriminate purchase of treatment and/or diagnosis solutions, the 
consequent cost could determine serious consequences such as the risk of collapse of public 
health systems and the progressive discrimination of patients affected by pathologies 
requiring expensive treatments as it happened, for example, with people affected by AIDS.



AM\763902SK.doc 49/73 PE418.320v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Realizácia potenciálu vnútorného 
trhu pre cezhraničnú zdravotnú
starostlivosť si vyžaduje spoluprácu medzi 
poskytovateľmi, kupujúcimi a regulačnými 
orgánmi rôznych členských štátov na 
národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni 
s cieľom zabezpečiť bezpečnú, kvalitnú 
a účinnú cezhraničnú starostlivosť. To platí 
najmä v prípade spolupráce hraničných 
regiónov, kde poskytovanie cezhraničných 
služieb môže byť najúčinnejším spôsobom 
organizovania zdravotníckych služieb pre 
miestne obyvateľstvo, no kde dosiahnutie 
cezhraničného poskytovania týchto služieb 
na báze trvalej udržateľnosti vyžaduje 
spoluprácu medzi systémami zdravotníctva 
jednotlivých členských štátov. Táto
spolupráca sa môže týkať spoločného 
plánovania, vzájomného uznávania alebo 
prispôsobenia postupov alebo noriem, 
interoperability vnútroštátnych 
informačných a komunikačných 
technologických systémov, praktických 
mechanizmov na zabezpečenie kontinuity 
starostlivosti alebo praktického 
umožnenia cezhraničného poskytovania 
zdravotnej starostlivosti zo strany 
odborníkov v oblasti zdravotníctva 
na dočasnej alebo príležitostnej báze.
Smernicou 2005/36/ES o uznávaní 
odborných kvalifikácií sa ustanovuje, že 
slobodné poskytovanie služieb 
prechodného alebo príležitostného 
charakteru vrátane služieb poskytovaných 
odborníkmi v oblasti zdravotníctva v inom 
členskom štáte by nemalo byť, 
s prihliadnutím na špecifické ustanovenia 
práva Spoločenstva, obmedzené 
zo žiadneho dôvodu súvisiaceho 
s odbornými kvalifikáciami. Preto by táto 

(37) Vyžaduje si to spoluprácu medzi 
poskytovateľmi, kupujúcimi a regulačnými 
orgánmi rôznych členských štátov na 
národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni 
s cieľom zabezpečiť bezpečnú, kvalitnú a 
účinnú cezhraničnú starostlivosť. To platí 
najmä v prípade spolupráce hraničných 
regiónov, kde poskytovanie cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti môže byť 
účinným spôsobom organizovania 
zdravotnej starostlivosti pre miestne 
obyvateľstvo, no kde dosiahnutie 
cezhraničného poskytovania týchto služieb 
na báze trvalej udržateľnosti vyžaduje 
spoluprácu medzi systémami zdravotníctva 
jednotlivých členských štátov. Táto 
spolupráca sa môže týkať spoločného 
plánovania, vzájomného uznávania alebo 
prispôsobenia postupov alebo noriem, 
interoperability vnútroštátnych 
informačných a komunikačných 
technologických systémov a praktických 
mechanizmov na zabezpečenie kontinuity 
starostlivosti.
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smernica nemala mať vplyv na tieto 
ustanovenia smernice 2005/36/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná smernica sa má vzťahovať iba na cezhraničnú spoluprácu a prípady mobility 
pacientov, t. j. využitie zdravotnej starostlivosti v zahraničí individuálnymi pacientmi, ktorí si 
ju zvolia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Realizácia potenciálu vnútorného 
trhu pre cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť si vyžaduje spoluprácu medzi 
poskytovateľmi, kupujúcimi a regulačnými 
orgánmi rôznych členských štátov na 
národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni 
s cieľom zabezpečiť bezpečnú, kvalitnú
a účinnú cezhraničnú starostlivosť. To 
platí najmä v prípade spolupráce 
hraničných regiónov, kde poskytovanie 
cezhraničných služieb môže byť 
najúčinnejším spôsobom organizovania 
zdravotníckych služieb pre miestne 
obyvateľstvo, no kde dosiahnutie 
cezhraničného poskytovania týchto služieb 
na báze trvalej udržateľnosti vyžaduje 
spoluprácu medzi systémami zdravotníctva 
jednotlivých členských štátov. Táto 
spolupráca sa môže týkať spoločného 
plánovania, vzájomného uznávania alebo 
prispôsobenia postupov alebo noriem, 
interoperability vnútroštátnych 
informačných a komunikačných 
technologických systémov, praktických 
mechanizmov na zabezpečenie kontinuity 
starostlivosti alebo praktického umožnenia 

(37) Zabezpečenie bezpečnej, kvalitnej a 
účinnej cezhraničnej starostlivosti si 
vyžaduje spoluprácu medzi 
poskytovateľmi, kupujúcimi a regulačnými 
orgánmi rôznych členských štátov na 
národnej, regionálnej alebo miestnej 
úrovni. To platí najmä v prípade 
spolupráce hraničných regiónov, kde 
poskytovanie cezhraničných služieb môže 
byť najúčinnejším spôsobom 
organizovania zdravotníckych služieb pre 
miestne obyvateľstvo, no kde dosiahnutie 
cezhraničného poskytovania týchto služieb 
na báze trvalej udržateľnosti vyžaduje 
spoluprácu medzi systémami zdravotníctva 
jednotlivých členských štátov. Táto 
spolupráca sa môže týkať spoločného 
plánovania, vzájomného uznávania alebo 
prispôsobenia postupov alebo noriem, 
interoperability vnútroštátnych 
informačných a komunikačných 
technologických systémov, praktických 
mechanizmov na zabezpečenie kontinuity 
starostlivosti alebo praktického umožnenia 
cezhraničného poskytovania zdravotnej 
starostlivosti zo strany odborníkov 
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cezhraničného poskytovania zdravotnej 
starostlivosti zo strany odborníkov 
v oblasti zdravotníctva na dočasnej alebo 
príležitostnej báze. Smernicou 2005/36/ES 
o uznávaní odborných kvalifikácií sa 
ustanovuje, že slobodné poskytovanie 
služieb prechodného alebo príležitostného 
charakteru vrátane služieb poskytovaných 
odborníkmi v oblasti zdravotníctva v inom 
členskom štáte by nemalo byť, 
s prihliadnutím na špecifické ustanovenia 
práva Spoločenstva, obmedzené 
zo žiadneho dôvodu súvisiaceho 
s odbornými kvalifikáciami. Preto by táto 
smernica nemala mať vplyv na tieto 
ustanovenia smernice 2005/36/ES.

v oblasti zdravotníctva na dočasnej alebo 
príležitostnej báze.

Or. fr

Odôvodnenie

Táto smernica sa týka všetkých druhov zdravotnej starostlivosti a preto je iluzórne uvádzať 
vnútorný trh pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť.

Príslušná časť bola premiestnená do nového odôvodnenia 37a, aby mohla byť spresnená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Kartika Tamara Liotard

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Realizácia potenciálu vnútorného 
trhu pre cezhraničnú zdravotnú
starostlivosť si vyžaduje spoluprácu medzi 
poskytovateľmi, kupujúcimi a regulačnými 
orgánmi rôznych členských štátov na 
národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni 
s cieľom zabezpečiť bezpečnú, kvalitnú 
a účinnú cezhraničnú starostlivosť. To platí 
najmä v prípade spolupráce hraničných 
regiónov, kde poskytovanie cezhraničných 
služieb môže byť najúčinnejším spôsobom 
organizovania zdravotníckych služieb pre 

(37) Cezhraničná zdravotná starostlivosť 
si vyžaduje spoluprácu medzi 
poskytovateľmi, kupujúcimi a regulačnými 
orgánmi rôznych členských štátov na 
národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni 
s cieľom zabezpečiť bezpečnú, kvalitnú a 
účinnú cezhraničnú starostlivosť. To platí 
najmä v prípade spolupráce hraničných 
regiónov, kde poskytovanie cezhraničných 
služieb môže byť najúčinnejším spôsobom 
organizovania zdravotníckych služieb pre
miestne obyvateľstvo, no kde dosiahnutie 
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miestne obyvateľstvo, no kde dosiahnutie 
cezhraničného poskytovania týchto služieb 
na báze trvalej udržateľnosti vyžaduje 
spoluprácu medzi systémami zdravotníctva 
jednotlivých členských štátov. Táto 
spolupráca sa môže týkať spoločného 
plánovania, vzájomného uznávania alebo 
prispôsobenia postupov alebo noriem, 
interoperability vnútroštátnych 
informačných a komunikačných 
technologických systémov, praktických 
mechanizmov na zabezpečenie kontinuity 
starostlivosti alebo praktického umožnenia 
cezhraničného poskytovania zdravotnej 
starostlivosti zo strany odborníkov 
v oblasti zdravotníctva na dočasnej alebo 
príležitostnej báze. Smernicou 2005/36/ES 
o uznávaní odborných kvalifikácií sa 
ustanovuje, že slobodné poskytovanie 
služieb prechodného alebo príležitostného 
charakteru vrátane služieb poskytovaných 
odborníkmi v oblasti zdravotníctva v inom 
členskom štáte by nemalo byť, 
s prihliadnutím na špecifické ustanovenia 
práva Spoločenstva, obmedzené 
zo žiadneho dôvodu súvisiaceho 
s odbornými kvalifikáciami. Preto by táto 
smernica nemala mať vplyv na tieto 
ustanovenia smernice 2005/36/ES.

cezhraničného poskytovania týchto služieb 
na báze trvalej udržateľnosti vyžaduje 
spoluprácu medzi systémami zdravotníctva 
jednotlivých členských štátov. Táto 
spolupráca sa môže týkať spoločného 
plánovania, vzájomného uznávania alebo 
prispôsobenia postupov alebo noriem, 
interoperability vnútroštátnych 
informačných a komunikačných 
technologických systémov, praktických 
mechanizmov na zabezpečenie kontinuity 
starostlivosti alebo praktického umožnenia 
cezhraničného poskytovania zdravotnej 
starostlivosti zo strany odborníkov 
v oblasti zdravotníctva na dočasnej alebo 
príležitostnej báze. Smernicou 2005/36/ES 
o uznávaní odborných kvalifikácií sa 
ustanovuje, že slobodné poskytovanie 
služieb prechodného alebo príležitostného 
charakteru vrátane služieb poskytovaných 
odborníkmi v oblasti zdravotníctva v inom 
členskom štáte by nemalo byť, 
s prihliadnutím na špecifické ustanovenia 
práva Spoločenstva, obmedzené 
zo žiadneho dôvodu súvisiaceho 
s odbornými kvalifikáciami. Preto by táto
smernica nemala mať vplyv na tieto 
ustanovenia smernice 2005/36/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, a najmä jej poskytovanie v pohraničných 
oblastiach, nie je záležitosťou vnútorného trhu. Spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti 
v pohraničných oblastiach je súčasnosti upravená dvojstrannými alebo mnohostrannými 
zmluvami medzi členskými štátmi a/alebo prostredníctvom spoluprácou v rámci programu 
Euregios. Ukázala sa ako veľmi účinná a efektívna, a tak by to malo zostať. Táto spolupráca 
nemá nič spoločné so zásadami vnútorného trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Stefano Zappalà

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Realizácia potenciálu vnútorného trhu 
pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť si 
vyžaduje spoluprácu medzi 
poskytovateľmi, kupujúcimi a regulačnými 
orgánmi rôznych členských štátov na 
národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni 
s cieľom zabezpečiť bezpečnú, kvalitnú 
a účinnú cezhraničnú starostlivosť. To platí 
najmä v prípade spolupráce hraničných 
regiónov, kde poskytovanie cezhraničných 
služieb môže byť najúčinnejším spôsobom 
organizovania zdravotníckych služieb pre 
miestne obyvateľstvo, no kde dosiahnutie 
cezhraničného poskytovania týchto služieb 
na báze trvalej udržateľnosti vyžaduje 
spoluprácu medzi systémami zdravotníctva 
jednotlivých členských štátov. Táto 
spolupráca sa môže týkať spoločného 
plánovania, vzájomného uznávania alebo 
prispôsobenia postupov alebo noriem, 
interoperability vnútroštátnych 
informačných a komunikačných 
technologických systémov, praktických 
mechanizmov na zabezpečenie kontinuity 
starostlivosti alebo praktického umožnenia 
cezhraničného poskytovania zdravotnej 
starostlivosti zo strany odborníkov 
v oblasti zdravotníctva na dočasnej alebo 
príležitostnej báze. Smernicou 2005/36/ES 
o uznávaní odborných kvalifikácií sa 
ustanovuje, že slobodné poskytovanie 
služieb prechodného alebo príležitostného 
charakteru vrátane služieb poskytovaných 
odborníkmi v oblasti zdravotníctva v inom 
členskom štáte by nemalo byť, 
s prihliadnutím na špecifické ustanovenia 
práva Spoločenstva, obmedzené 
zo žiadneho dôvodu súvisiaceho 
s odbornými kvalifikáciami. Preto by táto 
smernica nemala mať vplyv na tieto 

(37) Realizácia potenciálu vnútorného trhu 
pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť si 
vyžaduje spoluprácu medzi 
poskytovateľmi, kupujúcimi a regulačnými 
orgánmi rôznych členských štátov na 
národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni 
s cieľom zabezpečiť bezpečnú, kvalitnú 
a účinnú cezhraničnú starostlivosť. To platí 
najmä v prípade spolupráce hraničných 
regiónov, kde poskytovanie cezhraničných 
služieb môže byť najúčinnejším spôsobom 
organizovania zdravotníckych služieb pre 
miestne obyvateľstvo, no kde dosiahnutie 
cezhraničného poskytovania týchto služieb 
na báze trvalej udržateľnosti vyžaduje 
spoluprácu medzi systémami zdravotníctva 
jednotlivých členských štátov. Táto 
spolupráca sa môže týkať spoločného 
plánovania, vzájomného uznávania alebo 
prispôsobenia postupov alebo noriem, 
interoperability vnútroštátnych 
informačných a komunikačných 
technologických systémov, praktických 
mechanizmov na zabezpečenie kontinuity 
starostlivosti alebo praktického umožnenia 
cezhraničného poskytovania zdravotnej 
starostlivosti zo strany odborníkov 
v oblasti zdravotníctva na dočasnej alebo 
príležitostnej báze. Osobitná pozornosť by 
sa mala venovať nástrojom, ako 
napríklad európskemu preukazu 
odborníka v oblasti zdravotníctva, ktoré 
uľahčujú cezhraničné poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti odborníkmi v 
oblasti zdravotníctva, najmä v prípadoch, 
ak funkcie týchto nástrojov pomáhajú 
zabezpečovať poskytovanie 
zdravotníckych služieb pacientom, ktorí sa 
pohybujú z jedného štátu do druhého.
Smernicou 2005/36/ES o uznávaní 
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ustanovenia smernice 2005/36/ES. odborných kvalifikácií sa ustanovuje, že 
slobodné poskytovanie služieb 
prechodného alebo príležitostného 
charakteru vrátane služieb poskytovaných 
odborníkmi v oblasti zdravotníctva v inom 
členskom štáte by nemalo byť, 
s prihliadnutím na špecifické ustanovenia 
práva Spoločenstva, obmedzené 
zo žiadneho dôvodu súvisiaceho 
s odbornými kvalifikáciami. Preto by táto 
smernica nemala mať vplyv na tieto 
ustanovenia smernice 2005/36/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Niektoré členské štáty vytvárajú preukazy odborníkov na vnútroštátnej úrovni na rôzne účely. 
Tieto preukazy poskytujú informácie o odborníkoch v oblasti zdravotníctva, ale často sú 
určené na uľahčenie poskytovania zdravotníckych služieb. Elektronický predpis liekov alebo 
prístup k zdravotným záznamom sú jednými z možností využitia, ktoré je možné spojiť s 
fungovaním preukazu odborníka v oblasti zdravotníctva. Uvedenie týchto nástrojov v smernici 
môže podporiť politiky členských štátov v tomto smere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Odôvodnenie 37a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37a) Smernicou 2005/36/ES sa 
ustanovuje, že slobodné poskytovanie 
služieb prechodného alebo príležitostného 
charakteru vrátane služieb poskytovaných 
odborníkmi v oblasti zdravotníctva v inom 
členskom štáte by bez toho, aby boli 
dotknuté osobitné ustanovenia práva 
Spoločenstva, nemalo byť obmedzené z 
dôvodu súvisiaceho s odbornými 
kvalifikáciami. Preto by táto smernica 
nemala mať vplyv na ustanovenia 
smernice 2005/36/ES. Smernica 
2005/36/ES však veľmi nedostatočne 
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zohľadňuje osobitosti a kvalifikácie v 
oblasti zdravotnej starostlivosti na úkor 
bezpečnosti pacientov. Preto by sa mali 
zaviesť primerané systémy uznávania 
kvalifikácií buď v rámci prepracovania 
smernice 2005/36/ES alebo v osobitnom 
legislatívnom nástroji.

Or. fr

Odôvodnenie

Táto smernica nespochybňuje zásady smernice 2005/36/ES, ale je potrebné zdôrazniť, že 
ustanovenia smernice 2005/36/ES sú nedostatočné vzhľadom na osobitosť kvalifikácií a 
odbornej prípravy odborníkov v oblasti zdravia a môžu prinášať riziko pre pacientov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Urszula Krupa

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) Ak sú lieky v členskom štáte pacienta 
povolené v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým
sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch, a boli predpísané 
v inom členskom štáte konkrétnemu 
pacientovi, malo by byť v zásade možné, 
aby sa tieto predpisy lekársky uznávali
a využívali v členskom štáte, ktorý je 
domovským štátom pacienta. Odstránenie 
regulačných a administratívnych bariér 
pri uznávaní takýchto predpisov sa 
nedotýka potreby vhodnej dohody 
pacientovho ošetrujúceho lekára alebo 
lekárnika v každom konkrétnom prípade, 
ak je pri ňom zaručená ochrana ľudského 
zdravia a ak je potrebné a primerané 
svojmu cieľu. Takéto uznávanie by sa 
takisto nemalo dotýkať rozhodovania 
členského štátu, v ktorom je pacient 

(39) Ak sú lieky v členskom štáte pacienta 
povolené v súlade so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou
sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch, a boli predpísané 
v inom členskom štáte konkrétnemu 
pacientovi, tieto predpisy by sa mali
lekársky uznávať a využívať v členskom 
štáte, ktorý je domovským štátom pacienta 
za predpokladu, že sú v súlade 
s pravidlami členských štátov týkajúcimi 
sa dohľadu nad bezpečnosťou liekov a 
potrebou vhodnej dohody pacientovho 
ošetrujúceho lekára alebo lekárnika 
v každom konkrétnom prípade, ak je pri 
ňom zaručená ochrana ľudského zdravia 
a ak je potrebné a primerané svojmu cieľu. 
Takéto uznávanie by sa takisto nemalo 
dotýkať rozhodovania členského štátu, 
v ktorom je pacient poistený, pokiaľ ide 
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poistený, pokiaľ ide o zaradenie týchto 
liekov do dávok, na ktoré sa vzťahuje 
systém sociálneho zabezpečenia v krajine, 
v ktorej je pacient poistený. Implementácia
princípu uznávania predpisov sa umožní 
prijatím opatrení potrebných na 
zabezpečenie bezpečnosti pacienta 
a zabránenie zneužívaniu alebo 
nesprávnemu používaniu liekov.

o zaradenie týchto liekov do dávok, na 
ktoré sa vzťahuje systém sociálneho 
zabezpečenia v krajine, v ktorej je pacient 
poistený. Uplatňovanie uvedeného 
postupu sa umožní prijatím opatrení 
potrebných na zabezpečenie bezpečnosti 
pacienta a zabránenie zneužívaniu alebo 
nesprávnemu používaniu liekov.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Peter Liese

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) Ak sú lieky v členskom štáte pacienta 
povolené v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým 
sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch, a boli predpísané 
v inom členskom štáte konkrétnemu 
pacientovi, malo by byť v zásade možné, 
aby sa tieto predpisy lekársky uznávali 
a využívali v členskom štáte, ktorý je 
domovským štátom pacienta. Odstránenie 
regulačných a administratívnych bariér pri 
uznávaní takýchto predpisov sa nedotýka 
potreby vhodnej dohody pacientovho 
ošetrujúceho lekára alebo lekárnika 
v každom konkrétnom prípade, ak je pri 
ňom zaručená ochrana ľudského zdravia 
a ak je potrebné a primerané svojmu cieľu. 
Takéto uznávanie by sa takisto nemalo 
dotýkať rozhodovania členského štátu, 
v ktorom je pacient poistený, pokiaľ ide 
o zaradenie týchto liekov do dávok, na 
ktoré sa vzťahuje systém sociálneho 
zabezpečenia v krajine, v ktorej je pacient 
poistený. Implementácia princípu 
uznávania predpisov sa umožní prijatím 

(39) Ak sú lieky v členskom štáte pacienta 
schválené v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým 
sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch, a boli predpísané 
v inom členskom štáte konkrétnemu 
pacientovi, malo by byť v zásade možné, 
aby sa tieto predpisy uznávali v lekárňach 
a využívali v členskom štáte, ktorý je 
domovským štátom pacienta. Odstránenie 
regulačných a administratívnych bariér 
pri uznávaní takýchto predpisov sa 
nedotýka potreby vhodnej dohody 
pacientovho ošetrujúceho lekára alebo 
lekárnika v každom konkrétnom prípade, 
ak je pri ňom zaručená ochrana ľudského 
zdravia a ak je potrebné a primerané 
svojmu cieľu. Takéto uznávanie by sa 
takisto nemalo dotýkať rozhodovania 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, pokiaľ ide o zaradenie týchto 
liekov do dávok, na ktoré sa vzťahuje 
systém sociálneho zabezpečenia v krajine, 
v ktorej je pacient poistený a bez toho, aby 
boli dotknuté platné vnútroštátne predpisy 
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opatrení potrebných na zabezpečenie 
bezpečnosti pacienta a zabránenie 
zneužívaniu alebo nesprávnemu 
používaniu liekov.

o cenách a príplatkoch. .Implementácia 
princípu uznávania predpisov sa umožní 
prijatím opatrení potrebných na 
zabezpečenie bezpečnosti pacienta 
a zabránenie zneužívaniu alebo 
nesprávnemu používaniu liekov.

Or. de

Odôvodnenie

Pri uznávaní predpisov nejde o lekárske uznávanie, ale o uznanie lekárnikom pri predaji 
liekov.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) Ak sú lieky v členskom štáte pacienta 
povolené v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým 
sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch, a boli predpísané 
v inom členskom štáte konkrétnemu 
pacientovi, malo by byť v zásade možné, 
aby sa tieto predpisy lekársky uznávali 
a využívali v členskom štáte, ktorý je 
domovským štátom pacienta. Odstránenie 
regulačných a administratívnych bariér pri 
uznávaní takýchto predpisov sa nedotýka 
potreby vhodnej dohody pacientovho 
ošetrujúceho lekára alebo lekárnika 
v každom konkrétnom prípade, ak je pri 
ňom zaručená ochrana ľudského zdravia 
a ak je potrebné a primerané svojmu cieľu. 
Takéto uznávanie by sa takisto nemalo 
dotýkať rozhodovania členského štátu, 
v ktorom je pacient poistený, pokiaľ ide 
o zaradenie týchto liekov do dávok, na 
ktoré sa vzťahuje systém sociálneho 

(39) Ak sú lieky v členskom štáte pacienta 
povolené v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým 
sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch, a boli predpísané 
v inom členskom štáte konkrétnemu 
pacientovi, malo by byť v zásade možné, 
aby sa tieto predpisy lekársky uznávali 
a využívali v členskom štáte, ktorý je 
domovským štátom pacienta. Odstránenie 
regulačných a administratívnych bariér pri 
uznávaní takýchto predpisov sa nedotýka 
potreby vhodnej dohody pacientovho 
ošetrujúceho lekára alebo lekárnika 
v každom konkrétnom prípade, ak je pri 
ňom zaručená ochrana ľudského zdravia 
a ak je potrebné a primerané svojmu cieľu. 
Takéto uznávanie by sa takisto nemalo 
dotýkať rozhodovania členského štátu, 
v ktorom je pacient poistený, pokiaľ ide 
o zaradenie týchto liekov do dávok, na 
ktoré sa vzťahuje systém sociálneho 
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zabezpečenia v krajine, v ktorej je pacient 
poistený. Implementácia princípu 
uznávania predpisov sa umožní prijatím 
opatrení potrebných na zabezpečenie 
bezpečnosti pacienta a zabránenie 
zneužívaniu alebo nesprávnemu 
používaniu liekov.

zabezpečenia v krajine, v ktorej je pacient 
poistený. Implementácia princípu 
uznávania predpisov sa umožní prijatím 
opatrení potrebných na zabezpečenie 
bezpečnosti pacienta a zabránenie 
zneužívaniu alebo nesprávnemu 
používaniu liekov. Ak je v členskom štáte 
poskytujúcom zdravotnú starostlivosť, 
vydaný predpis na lieky, ktoré nie sú 
bežne dostupné na predpis v členskom 
štáte, v ktorom je pacient poistený, mal by 
tento členský štát rozhodnúť, či takýto 
predpis výnimočne povolí alebo poskytne 
liek, ktorý sa na základe vedeckých 
dôkazov považuje za rovnocenný.

Or. en

Odôvodnenie

Pacientom by sa mala zabezpečiť primeraná terapia podložená medicínskymi dôkazmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Stefano Zappalà

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) Ak sú lieky v členskom štáte pacienta 
povolené v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým 
sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch, a boli predpísané 
v inom členskom štáte konkrétnemu 
pacientovi, malo by byť v zásade možné, 
aby sa tieto predpisy lekársky uznávali 
a využívali v členskom štáte, ktorý je 
domovským štátom pacienta. Odstránenie 
regulačných a administratívnych bariér pri 
uznávaní takýchto predpisov sa nedotýka 
potreby vhodnej dohody pacientovho 
ošetrujúceho lekára alebo lekárnika 
v každom konkrétnom prípade, ak je pri 

(39) Ak sú lieky v členskom štáte pacienta 
povolené v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou
sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch, a boli predpísané 
v inom členskom štáte konkrétnemu 
pacientovi, malo by byť v zásade možné, 
aby sa tieto predpisy lekársky uznávali 
a využívali v lekárňach v členskom štáte, 
ktorý je domovským štátom pacienta. 
Odstránenie regulačných 
a administratívnych bariér pri uznávaní 
takýchto predpisov sa nedotýka potreby 
vhodnej dohody pacientovho ošetrujúceho 
lekára alebo lekárnika v každom 
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ňom zaručená ochrana ľudského zdravia 
a ak je potrebné a primerané svojmu cieľu. 
Takéto uznávanie by sa takisto nemalo 
dotýkať rozhodovania členského štátu, 
v ktorom je pacient poistený, pokiaľ ide 
o zaradenie týchto liekov do dávok, na 
ktoré sa vzťahuje systém sociálneho 
zabezpečenia v krajine, v ktorej je pacient 
poistený. Implementácia princípu 
uznávania predpisov sa umožní prijatím
opatrení potrebných na zabezpečenie 
bezpečnosti pacienta a zabránenie 
zneužívaniu alebo nesprávnemu 
používaniu liekov.

konkrétnom prípade, ak je pri ňom 
zaručená ochrana ľudského zdravia a ak je 
potrebné a primerané svojmu cieľu. Takéto 
uznávanie by sa takisto nemalo dotýkať 
rozhodovania členského štátu, v ktorom je 
pacient poistený, pokiaľ ide o zaradenie 
týchto liekov do dávok, na ktoré sa 
vzťahuje systém sociálneho zabezpečenia 
v krajine, v ktorej je pacient poistený. 
Implementácia princípu uznávania 
predpisov sa umožní prijatím opatrení 
potrebných na zabezpečenie bezpečnosti 
pacienta a zabránenie zneužívaniu alebo 
nesprávnemu používaniu liekov.

Or. en

Odôvodnenie

Vyplýva zo znenia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Nicolae Vlad Popa

Návrh smernice
Odôvodnenie 39a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39a) Rozhodnutie o výnimočnom 
povolení liekov, ktoré nie sú za 
normálnych okolností dostupné v 
členskom štáte, v ktorom je pacient 
poistený, by mal prijať lekársky výbor, 
ktorý určí, či je pacientov život v ohrození 
alebo je znížená kvalita jeho života, alebo 
či by sa mohol poskytnúť náhradný liek, 
ktorý sa považuje za podobný.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Jules Maaten

Návrh smernice
Odôvodnenie 39a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39a) Európsky komisia by mala pripraviť 
štúdiu uskutočniteľnosti o spoločnom 
systéme EÚ na porovnávanie kvality 
zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) Európske referenčné siete by mali 
poskytovať zdravotnú starostlivosť 
všetkým pacientom, ktorých stav si 
vyžaduje určitú koncentráciu zdrojov a 
odborných znalostí s cieľom dosiahnuť 
finančne dostupnú, kvalitnú a nákladovo 
efektívnu starostlivosť, mali by byť takisto 
ústrednými bodmi lekárskej odbornej 
prípravy a výskumu, šírenia informácií a 
hodnotenia. Mechanizmus identifikácie 
a rozvoja európskych referenčných sietí 
by sa mal zaviesť s cieľom organizovať 
pre všetkých pacientov, ako aj odborníkov 
v oblasti zdravotníctva na európskej 
úrovni rovnaký prístup k spoločným 
odborným znalostiam na vysokom stupni 
v danej oblasti medicíny.

(40) Členské štáty uľahčia výstavbu 
referenčných sietí poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti v podobe
dobrovoľných združení slúžiacich na 
výmenu vedeckých skúseností s cieľom 
zlepšovať možnosti zdravotnej 
starostlivosti o pacientov so zriedkavými 
ochoreniami a ktoré sa zakladajú na 
metóde otvorenej koordinácie.

Or. de
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu tej istej 
autorky k článku 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Colm Burke, Avril Doyle

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) Európske referenčné siete by mali 
poskytovať zdravotnú starostlivosť 
všetkým pacientom, ktorých stav si 
vyžaduje určitú koncentráciu zdrojov 
a odborných znalostí s cieľom dosiahnuť 
finančne dostupnú, kvalitnú a nákladovo 
efektívnu starostlivosť, mali by byť takisto 
ústrednými bodmi lekárskej odbornej 
prípravy a výskumu, šírenia informácií 
a hodnotenia. Mechanizmus identifikácie 
a rozvoja európskych referenčných sietí by 
sa mal zaviesť s cieľom organizovať pre 
všetkých pacientov, ako aj odborníkov 
v oblasti zdravotníctva na európskej úrovni 
rovnaký prístup k spoločným odborným 
znalostiam na vysokom stupni v danej 
oblasti medicíny. 

(40) Európske referenčné siete by mali 
poskytovať zdravotnú starostlivosť 
všetkým pacientom, ktorých stav si 
vyžaduje určitú koncentráciu zdrojov 
a odborných znalostí s cieľom dosiahnuť 
finančne dostupnú, kvalitnú a nákladovo 
efektívnu starostlivosť, mali by byť takisto 
ústrednými bodmi lekárskej odbornej 
prípravy a výskumu, šírenia informácií 
a hodnotenia. Mechanizmus identifikácie 
a rozvoja európskych referenčných sietí by 
sa mal zaviesť s cieľom organizovať pre 
všetkých pacientov, ako aj odborníkov 
v oblasti zdravotníctva na európskej úrovni 
rovnaký prístup k spoločným odborným 
znalostiam na vysokom stupni v danej 
oblasti medicíny.  Spojením 
inštitucionálneho rámca pre referenčné 
siete s centrálnymi kontaktnými miestami 
v členských štátoch podľa odôvodnenia 
34 je možné dosiahnuť významné 
synergie.

Or. en

Odôvodnenie

Spojením infraštruktúry na koordináciu kontaktných miest cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti a referenčných sietí do jednej inštitúcie v rámci každého členského štátu je 
možné znásobiť výhody pre pacientov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Peter Liese

Návrh smernice
Odôvodnenie 41a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41a) Interoperabilita elektronickej 
zdravotnej starostlivosti (e-health) by sa 
mala realizovať v súlade s vnútroštátnymi 
predpismi na ochranu pacientov vrátane 
vnútroštátnych predpisov o zasielaní 
liekov cez internetové lekárne  a najmä 
vnútroštátnych zákazov o zasielaní liekov 
na predpis v súlade s rozsudkom Súdneho 
dvora a článkom 14 smernice 97/7/ES o 
ochrane spotrebiteľa vzhľadom na 
zmluvy na diaľku.

Or. de

Odôvodnenie

V súlade s rozsudkom Európskeho súdneho dvora (rozsudok z 11. decembra 2003, C-322/01, 
Nemecký zväz lekárnikov) a článkom 14 smernice 97/7/ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom 
na zmluvy na diaľku, je potrebné objasniť, že táto smernica nemá vplyv na prípustnosť zákazu 
o zasielaní liekov na predpis v dôsledku osobitných rizík pre verejné zdravie, ktoré sú s tým 
spojené. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Stefano Zappalà

Návrh smernice
Odôvodnenie 41a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41a) Interoperabilita riešení 
elektronického zdravotníctva by sa mala 
dosiahnuť pri súčasnom dodržiavaní 
vnútroštátnych právnych predpisov 
týkajúcich sa poskytovania 
zdravotníckych služieb prijatých s cieľom 
ochrany pacienta vrátane právnych 
predpisov o internetových lekárňach a 
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najmä vnútroštátnych zákazov poštových 
objednávok liekov, ktoré sú iba na 
predpis, v súlade s judikatúrou Súdneho 
dvora a so smernicou 97/7/ES o ochrane 
spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na 
diaľku.

Or. en

Odôvodnenie

The proposed Directive promotes the use of e-health in a cross border context. This is of 
course an important factor that may facilitate cross border care. In order to ensure absolute 
clarity, this proposal should not give rise to doubts about the legality of rules on internet 
pharmacy at Member State level .The European Court of Justice has already ruled on 
national legislation restricting internet pharmacy. In the Doc Morris case ( C-322/01) the 
ECJ stated that regulation restricting the internet selling of prescription medicines was 
consistent with the Treaty. We believe the proposal should reflect those ideas and provide an 
accurate perspective of the case law.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Anne Ferreira

Návrh smernice
Odôvodnenie 41a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41a) Pri vytváraní interoperability riešení 
elektronického zdravotníctva by sa mali 
dodržiavať vnútroštátne pravidlá o 
zdravotníckych službách  s cieľom 
chrániť pacienta vrátane právnych 
predpisov o internetovej lekárni.

Or. fr

Odôvodnenie

La proposition de directive favorise l’usage de services de santé en ligne dans un contexte 
transfrontalier. La santé en ligne peut faciliter les soins transfrontaliers. Cette proposition de 
directive ne devrait pas créer des doutes sur la légalité des dispositions nationales sur la 
vente de médicaments par Internet. La Cour de Justice européenne a déjà statué sur les 
restrictions nationales en matière de vente de médicaments par Internet. Dans l’affaire 
DocMorris (C-322/01) la CJCE a déclaré que les dispositions nationales limitant la vente des 
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médicaments soumis à prescription par Internet sont conformes aux dispositions du Traité. La 
proposition de directive doit refléter cette jurisprudence.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Françoise Grossetête

Návrh smernice
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Stály pokrok v medicíne a 
zdravotných technológiách so sebou 
prináša príležitosti, ale aj problémy 
v systémoch zdravotníctva členských 
štátov. Spolupráca pri hodnotení nových 
zdravotníckych technológií môže byť pre 
členské štáty prospešná prostredníctvom 
úspor z rozsahu a zabránenia 
duplicitnému úsiliu, ako aj poskytnúť 
lepší dôkazový základ pre optimálne 
využívanie nových technológií s cieľom 
zabezpečiť bezpečnú, kvalitnú a účinnú 
zdravotnú starostlivosť.  To prinesie 
prospech aj vnútornému trhu formou 
maximálneho zrýchlenia a rozšírenia 
rozsahu šírenia inovácii v medicíne a 
zdravotníckych technológiách. Takáto 
spolupráca si vyžaduje udržateľné 
štruktúry, ktoré zahŕňajú všetky 
relevantné orgány všetkých členských 
štátov na základe existujúcich pilotných 
projektov.

(43) Stály pokrok v medicíne a 
zdravotných technológiách so sebou 
prináša príležitosti, ale aj problémy v 
systémoch zdravotníctva členských štátov 
Hodnotenie zdravotníckych technológií, 
ako aj možné obmedzenie prístupu 
k novým technológiám na základe 
niektorých rozhodnutí správnych orgánov 
však vyvolávajú určitý počet zásadných 
súhrnných otázok, ktoré vyžadujú 
príspevok širokej skupiny príslušných 
aktérov, ako aj zavedenie modelu 
životaschopného riadenia. Preto každá 
spolupráca musí zahŕňať nielen príslušné 
orgány všetkých členských štátov, ale aj 
všetkých príslušných aktérov vrátane 
odborníkov v oblasti zdravotníctva, 
zástupcov pacientov a výrobcov. Táto 
spolupráca musí byť navyše založená na 
životaschopných zásadách správneho 
riadenia, ako je transparentnosť, 
otvorenosť, objektivita a nestrannosť 
postupov. Komisia by mala zabezpečiť, 
aby sa iba orgány hodnotiace 
zdravotnícku technológiu, ktoré sa riadia 
týmito zásadami, mohli zapojiť do tejto 
siete.  

Or. fr

Odôvodnenie

Výmena informácií medzi orgánmi, ktoré posudzujú zdravotnícku technológiu, predpokladá 
a vyžaduje uplatňovanie zásad osvedčených postupov (ako je dobré riadenie, transparentnosť 
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a účasť príslušných aktérov) pri posudzovaniach, ktoré vykonávajú členské štáty.  
Posudzovanie zdravotníckej technológie musí spĺňať kritériá otvorenosti a objektívnosti 
a musí byť založené na dialógu a účasti príslušných aktérov vrátane pacientov a výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Richard Seeber

Návrh smernice
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Stály pokrok v medicíne a 
zdravotných technológiách so sebou 
prináša príležitosti, ale aj problémy 
v systémoch zdravotníctva členských 
štátov. Spolupráca pri hodnotení nových 
zdravotníckych technológií môže byť pre 
členské štáty prospešná prostredníctvom 
úspor z rozsahu a zabránenia duplicitnému 
úsiliu, ako aj poskytnúť lepší dôkazový 
základ pre optimálne využívanie nových 
technológií s cieľom zabezpečiť bezpečnú, 
kvalitnú a účinnú zdravotnú starostlivosť. 
To prinesie prospech aj vnútornému trhu 
formou maximálneho zrýchlenia 
a rozšírenia rozsahu šírenia inovácii 
v medicíne a zdravotníckych 
technológiách. Takáto spolupráca si 
vyžaduje udržateľné štruktúry, ktoré 
zahŕňajú všetky relevantné orgány
všetkých členských štátov na základe
existujúcich pilotných projektov.

(43) Stály pokrok v medicíne a 
zdravotných technológiách so sebou 
prináša príležitosti, ale aj problémy 
v systémoch zdravotníctva členských 
štátov. Spolupráca pri hodnotení nových 
zdravotníckych technológií môže byť pre 
členské štáty prospešná prostredníctvom 
úspor z rozsahu a zabránenia duplicitnému 
úsiliu, ako aj poskytnúť lepší dôkazový 
základ pre optimálne využívanie nových 
technológií s cieľom zabezpečiť bezpečnú, 
kvalitnú a účinnú zdravotnú starostlivosť. 
To môže priniesť prospech aj vnútornému 
trhu formou maximálneho zrýchlenia 
a rozšírenia rozsahu šírenia inovácii 
v medicíne a zdravotníckych 
technológiách. Takáto spolupráca si 
vyžaduje udržateľné štruktúry, ktoré 
zahŕňajú všetky príslušné zúčastnené 
strany vrátane odborníkov v oblasti 
zdravotníctva, zástupcov pacientov, 
výskumných pracovníkov a výrobcov, ako 
aj orgánov všetkých členských štátov,
vychádzajúce z existujúcich pilotných 
projektov. Táto spolupráca sa musí ďalej 
zakladať na pevných zásadách dobrej 
správy vecí verejných, ako napríklad 
transparentnosti, otvorenosti, 
inkluzívnosti, objektívnosti a 
spravodlivosti postupov, ktoré 
zodpovedajú potrebám, výberu a 
očakávaniam pacienta.  Komisia by mala 
zabezpečiť, aby sa do tejto siete mohli 
zapojiť iba orgány hodnotiace 
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zdravotnícku technológiu, ktoré sa riadia 
týmito zásadami.

Or. en

Odôvodnenie

Systémy zdravotníctva a proces hodnotenia zdravotníckej technológie (HZT) by mali byť 
otvorené a inkluzívne.  Názory, skúsenosti a odborné znalosti pacientov by sa mali začleniť do 
hodnotiaceho procesu, aby bolo možné lepšie vyhodnotiť prínosy, náklady a riziká.  Do tohto 
procesu by sa mali zapojiť aj lekári, odborníci v oblasti zdravotníctva, výskumní pracovníci a 
priemysel.  Stanoviská zúčastnených strán musia byť zastúpené v rámci rozhodovacej fázy 
procesu HZT. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom k článku 17.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Anja Weisgerber

Návrh smernice
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45) Predovšetkým by sa Komisii mala 
udeliť právomoc prijať tieto opatrenia: 
ustanoviť zoznam foriem liečby, ktoré si 
nevyžadujú, aby pacientov pobyt 
v nemocnici zahŕňal prenocovanie, a 
ktoré by podliehali rovnakému režimu ako 
nemocničná starostlivosť; sprievodné 
opatrenia, ktorými by sa vylúčili 
špecifické kategórie liekov alebo látok 
z procesu uznávania lekárskych predpisov 
vydaných v inom členskom štáte podľa 
tejto smernice; zoznam špecifických 
kritérií a podmienok, ktoré musia splniť 
európske referenčné siete; postup 
zriaďovania európskych referenčných 
sietí. Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecný rozsah pôsobnosti a sú určené 
na zmenu a doplnenie menej podstatných 
prvkov tejto smernice alebo na doplnenie 
tejto smernice pridaním nových menej 
podstatných prvkov, mali by sa prijať 
v súlade s regulačným postupom 

vypúšťa sa
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s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES.

Or. de

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu tej istej 
autorky k článkom 8 a 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Linda McAvan

Návrh smernice
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45) Predovšetkým by sa Komisii mala 
udeliť právomoc prijať tieto opatrenia: 
ustanoviť zoznam foriem liečby, ktoré si 
nevyžadujú, aby pacientov pobyt 
v nemocnici zahŕňal prenocovanie, a 
ktoré by podliehali rovnakému režimu ako 
nemocničná starostlivosť; sprievodné 
opatrenia, ktorými by sa vylúčili 
špecifické kategórie liekov alebo látok 
z procesu uznávania lekárskych predpisov 
vydaných v inom členskom štáte podľa 
tejto smernice; zoznam špecifických 
kritérií a podmienok, ktoré musia splniť 
európske referenčné siete; postup 
zriaďovania európskych referenčných 
sietí. Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecný rozsah pôsobnosti a sú určené 
na zmenu a doplnenie menej podstatných 
prvkov tejto smernice alebo na doplnenie 
tejto smernice pridaním nových menej 
podstatných prvkov, mali by sa prijať 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s rôznymi inými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi 
návrhmi od rovnakého autora k jednotlivým článkom tejto smernice. Členské štáty by mali 
vytvoriť zoznam foriem liečby, ktoré spadajú do definície nemocničnej starostlivosti. Rozdiely 
v nárokoch a klinickej praxi medzi členskými štátmi v skutočnosti znamenajú, že jednotný 
zoznam foriem liečby EÚ, pre ktoré sa môže požadovať predchádzajúce povolenie, by mohol 
byť len príčinou nedorozumenia pre pacientov. Pre ostatné uvedené opatrenia je vhodnejšie 
opierať sa o nezáväzné usmernenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh smernice
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45) Predovšetkým by sa Komisii mala 
udeliť právomoc prijať tieto opatrenia: 
ustanoviť zoznam foriem liečby, ktoré si 
nevyžadujú, aby pacientov pobyt 
v nemocnici zahŕňal prenocovanie, a ktoré 
by podliehali rovnakému režimu ako 
nemocničná starostlivosť; sprievodné 
opatrenia, ktorými by sa vylúčili špecifické 
kategórie liekov alebo látok z procesu 
uznávania lekárskych predpisov vydaných 
v inom členskom štáte podľa tejto 
smernice; zoznam špecifických kritérií 
a podmienok, ktoré musia splniť európske 
referenčné siete; postup zriaďovania 
európskych referenčných sietí. Keďže 
tieto opatrenia majú všeobecný rozsah 
pôsobnosti a sú určené na zmenu 
a doplnenie menej podstatných prvkov 
tejto smernice alebo na doplnenie tejto 
smernice pridaním nových menej 
podstatných prvkov, mali by sa prijať 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES.

(45) Príslušné orgány členských štátov 
majú právomoc prijať predovšetkým tieto 
opatrenia: ustanoviť zoznam foriem liečby, 
ktoré si nevyžadujú, aby pacientov pobyt 
v nemocnici zahŕňal prenocovanie, a ktoré 
by podliehali rovnakému režimu ako 
nemocničná starostlivosť; sprievodné 
opatrenia, ktorými by sa vylúčili špecifické 
kategórie liekov alebo látok z procesu 
uznávania lekárskych predpisov vydaných 
v inom členskom štáte podľa tejto 
smernice;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh smernice
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45) Predovšetkým by sa Komisii mala 
udeliť právomoc prijať tieto opatrenia:
ustanoviť zoznam foriem liečby, ktoré si 
nevyžadujú, aby pacientov pobyt 
v nemocnici zahŕňal prenocovanie, a 
ktoré by podliehali rovnakému režimu ako 
nemocničná starostlivosť; sprievodné 
opatrenia, ktorými by sa vylúčili špecifické 
kategórie liekov alebo látok z procesu 
uznávania lekárskych predpisov vydaných 
v inom členskom štáte podľa tejto 
smernice; zoznam špecifických kritérií 
a podmienok, ktoré musia splniť európske 
referenčné siete; postup zriaďovania 
európskych referenčných sietí. Keďže tieto 
opatrenia majú všeobecný rozsah 
pôsobnosti a sú určené na zmenu 
a doplnenie menej podstatných prvkov 
tejto smernice alebo na doplnenie tejto 
smernice pridaním nových menej 
podstatných prvkov, mali by sa prijať 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES.

(45) Predovšetkým by sa Komisii mala 
udeliť právomoc, aby definovala na účely 
tejto smernice tieto opatrenia: sprievodné 
opatrenia, ktorými by sa vylúčili špecifické 
kategórie liekov alebo látok z procesu 
uznávania lekárskych predpisov vydaných 
v inom členskom štáte podľa tejto 
smernice; zoznam špecifických kritérií 
a podmienok, ktoré musia splniť európske 
referenčné siete; postup zriaďovania 
európskych referenčných sietí. Keďže tieto 
opatrenia majú všeobecný rozsah 
pôsobnosti a sú určené na zmenu 
a doplnenie menej podstatných prvkov 
tejto smernice alebo na doplnenie tejto 
smernice pridaním nových menej 
podstatných prvkov, mali by sa prijať 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so zásadou subsidiarity by mali o definícii nemocničnej starostlivosti v súvislosti s 
touto smernicou rozhodnúť samotné členské štáty, a nie Komisia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Anne Ferreira

Návrh smernice
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45) Predovšetkým by sa Komisii mala 
udeliť právomoc prijať tieto opatrenia: 
ustanoviť zoznam foriem liečby, ktoré si 
nevyžadujú, aby pacientov pobyt 
v nemocnici zahŕňal prenocovanie, a 
ktoré by podliehali rovnakému režimu ako 
nemocničná starostlivosť; sprievodné 
opatrenia, ktorými by sa vylúčili špecifické 
kategórie liekov alebo látok z procesu 
uznávania lekárskych predpisov vydaných 
v inom členskom štáte podľa tejto 
smernice; zoznam špecifických kritérií 
a podmienok, ktoré musia splniť európske 
referenčné siete; postup zriaďovania 
európskych referenčných sietí.  Keďže tieto 
opatrenia majú všeobecný rozsah 
pôsobnosti a sú určené na zmenu 
a doplnenie menej podstatných prvkov 
tejto smernice alebo na doplnenie tejto 
smernice pridaním nových menej 
podstatných prvkov, mali by sa prijať 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES.

(45) Predovšetkým by sa Komisii mala 
udeliť právomoc prijať tieto opatrenia: 
sprievodné opatrenia, ktorými by sa 
vylúčili špecifické kategórie liekov alebo 
látok z procesu uznávania lekárskych 
predpisov vydaných v inom členskom štáte 
podľa tejto smernice; zoznam osobitných 
kritérií a podmienok, ktoré musia splniť 
európske referenčné siete Keďže tieto 
opatrenia majú všeobecný rozsah 
pôsobnosti a sú určené na zmenu 
a doplnenie menej podstatných prvkov 
tejto smernice alebo na doplnenie tejto 
smernice pridaním nových menej 
podstatných prvkov, mali by sa prijať 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES.

Or. fr

Odôvodnenie

Ide o prispôsobenie sa zmenám ustanovení článku 8.
Podľa zmlúv patria právomoci v oblasti zdravotnej starostlivosti do vnútroštátnej pôsobnosti, 
preto Komisia nemôže nahradiť členské štáty.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Iles Braghetto

Návrh smernice
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45) Predovšetkým by sa Komisii mala 
udeliť právomoc prijať tieto opatrenia: 
ustanoviť zoznam foriem liečby, ktoré si 
nevyžadujú, aby pacientov pobyt 
v nemocnici zahŕňal prenocovanie, a ktoré 
by podliehali rovnakému režimu ako 
nemocničná starostlivosť; sprievodné 
opatrenia, ktorými by sa vylúčili špecifické 
kategórie liekov alebo látok z procesu 
uznávania lekárskych predpisov vydaných 
v inom členskom štáte podľa tejto 
smernice; zoznam špecifických kritérií 
a podmienok, ktoré musia splniť európske 
referenčné siete; postup zriaďovania 
európskych referenčných sietí. Keďže tieto 
opatrenia majú všeobecný rozsah 
pôsobnosti a sú určené na zmenu 
a doplnenie menej podstatných prvkov 
tejto smernice alebo na doplnenie tejto 
smernice pridaním nových menej 
podstatných prvkov, mali by sa prijať 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES. 

(45) Predovšetkým by sa Komisii mala 
udeliť právomoc prijať tieto opatrenia: 
ustanoviť zoznam foriem liečby, ktoré si 
nevyžadujú, aby pacientov pobyt 
v nemocnici zahŕňal prenocovanie, a ktoré 
by podliehali rovnakému režimu ako 
nemocničná starostlivosť; zoznam služieb 
zahrnutých do rámca telemedicíny 
a diaľkových laboratórnych a 
diagnostických služieb a služieb 
predpisovania receptov na diaľku;
sprievodné opatrenia, ktorými by sa 
vylúčili špecifické kategórie liekov alebo 
látok z procesu uznávania lekárskych 
predpisov vydaných v inom členskom štáte 
podľa tejto smernice; zoznam špecifických 
kritérií a podmienok, ktoré musia splniť 
európske referenčné siete; postup 
zriaďovania európskych referenčných sietí. 
Keďže tieto opatrenia majú všeobecný 
rozsah pôsobnosti a sú určené na zmenu 
a doplnenie menej podstatných prvkov 
tejto smernice alebo na doplnenie tejto 
smernice pridaním nových menej 
podstatných prvkov, mali by sa prijať 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES. 

Or. it

Odôvodnenie

Dôležité je spresniť, čo sa rozumie pod telemedicínou a diaľkovými laboratórnymi 
a diagnostickými službami a službami predpisovania receptov na diaľku. Takto bude 
smernica jasnejšia a komplexnejšia, a preto i efektívnejšia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Åsa Westlund

Návrh smernice
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45) Predovšetkým by sa Komisii mala 
udeliť právomoc prijať tieto opatrenia: 
ustanoviť zoznam foriem liečby, ktoré si 
nevyžadujú, aby pacientov pobyt 
v nemocnici zahŕňal prenocovanie, a ktoré 
by podliehali rovnakému režimu ako 
nemocničná starostlivosť; sprievodné 
opatrenia, ktorými by sa vylúčili špecifické 
kategórie liekov alebo látok z procesu 
uznávania lekárskych predpisov vydaných 
v inom členskom štáte podľa tejto 
smernice; zoznam špecifických kritérií 
a podmienok, ktoré musia splniť európske 
referenčné siete; postup zriaďovania 
európskych referenčných sietí. Keďže tieto 
opatrenia majú všeobecný rozsah 
pôsobnosti a sú určené na zmenu 
a doplnenie menej podstatných prvkov 
tejto smernice alebo na doplnenie tejto 
smernice pridaním nových menej 
podstatných prvkov, mali by sa prijať 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES.

(45) Predovšetkým by sa Komisii mala 
udeliť právomoc prijať tieto opatrenia: 
návrh adresovaný členským štátom na
zostavenie zoznamu foriem liečby, ktoré si 
nevyžadujú, aby pacientov pobyt 
v nemocnici zahŕňal prenocovanie, a ktoré 
by podliehali rovnakému režimu ako 
nemocničná starostlivosť; sprievodné 
opatrenia, ktorými by sa vylúčili špecifické 
kategórie liekov alebo látok z procesu 
uznávania lekárskych predpisov vydaných 
v inom členskom štáte podľa tejto 
smernice; zoznam špecifických kritérií 
a podmienok, ktoré musia splniť európske 
referenčné siete; postup zriaďovania 
európskych referenčných sietí. Keďže tieto 
opatrenia majú všeobecný rozsah 
pôsobnosti a sú určené na zmenu 
a doplnenie menej podstatných prvkov 
tejto smernice alebo na doplnenie tejto 
smernice pridaním nových menej 
podstatných prvkov, mali by sa prijať 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES.

Or. sv

Odôvodnenie

Rozhodnutia o zdravotnej starostlivosti by mali v prvom rade prijať členské štáty.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
John Bowis

Návrh smernice
Odôvodnenie 46a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(46a) Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, a členský štát, v ktorom sa 
poskytuje ošetrenie, by mali na základe 
predchádzajúcej bilaterálnej spolupráce a 
konzultácie s pacientom zabezpečiť, aby 
mal pacient po povolenej lekárskej 
starostlivosti prístup k primeranej 
následnej starostlivosti a podpore a aby 
mal k dispozícii jasné informácie o 
možnostiach následnej starostlivosti a 
nákladoch. Za týmto účelom by mali 
členské štáty prijať opatrenia, ktorými sa 
zabezpečí:
a) prenos potrebných údajov o lekárskej a 
sociálnej starostlivosti s náležitým 
zreteľom na dôvernosť informácií o 
pacientovi;
b) možnosť vzájomnej konzultácie 
odborníkov v oblasti zdravotnej a 
sociálnej starostlivosti v oboch krajinách, 
aby sa pacientovi zabezpečila najvyššia 
možná kvalita zdravotnej starostlivosti a 
následnej starostlivosti (vrátane sociálnej 
podpory).
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