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Pozměňovací návrh 10
Gabriela Creţu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Možnost využít přeshraniční 
zdravotní péči je pro pacienty výhodná, 
tato směrnice se však nezabývá podporou 
poskytování zdravotní péče v zahraničí.

Or. en

Odůvodnění

Všichni pacienti mají právo na vysoce kvalitní zdravotní péči ve svém členském státě. Lidé si 
většinou přejí být ošetřováni co nejblíže svému bydlišti. Dále je nezbytné, aby členské státy 
zajistily, aby systémy poskytování a zjednodušení zdravotní péče v cizině nebyly neúměrně 
rozsáhlé a nákladné v rámci přeshraničních aktivit a aby nezpůsobovaly příliš citelné a 
neočekávané následky pro vnitrostátní systémy poskytování zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 11
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Cílem této směrnice je stanovit předpisy 
řídící úhradu nákladů na zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě 
pacientovi, který se rozhodl vycestovat do 
jiného členského státu kvůli poskytnutí 
zdravotní péče, a umožnit členským 
státům spolupracovat při hodnocení 
zdravotnických technologií, referenčních 
center a služeb elektronického 
zdravotnictví při plném uznání 
odpovědnosti za organizaci zdravotnictví a 
poskytování zdravotní péče v souladu se 
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nemoci. zásadou všeobecného přístupu, solidarity, 
hospodářské dostupnosti, rovnosti 
územního přístupu a demokratické 
kontroly. Je plně uznávána odpovědnost 
členských států za určení dávek sociálního 
zabezpečení ve smyslu Smlouvy, zejména 
v souvislosti se zdravím a za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní a 
lékařské péče a dávek sociálního 
zabezpečení zejména v případě nemoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje 
využívání zdravotní péče v jiném členském 
státě než ve členském státě bydliště
pacienty, kteří se rozhodli vycestovat do 
tohoto jiného členského státu kvůli 
poskytnutí zdravotní péče.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 14
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Pacienti z jiných členských států by 
navíc měli mít nárok na stejné zacházení 
jako příslušníci členského státu, v němž je
léčba poskytována, a podle obecných zásad 
rovnosti a nediskriminace, které jsou 
uznány v článku 21 listiny, by neměli být 
žádným způsobem diskriminováni na 
základě pohlaví, rasy, barvy pleti, 
etnického nebo sociálního původu, 
genetických znaků, jazyka, náboženského 
vyznání nebo víry, politického či jiného 
názoru, příslušnosti k národnostní menšině, 
majetku, původu, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace. Je proto 
třeba vyžadovat, aby se základní hodnoty 
společné zdravotnickým systémům 
Evropské unie, které přijala Rada 
v červnu 2006, zejména všeobecnost, 
přístup ke kvalitní péči, rovnost 
a solidarita, staly klíčovým prvkem 
sociálního zabezpečení v Evropě. Členské 
státy mohou činit rozdíly v léčbě 
poskytované různým skupinám pacientů 
pouze tehdy, pokud mohou doložit, že je to 
z lékařského hlediska oprávněné, například 
v případě zvláštních zákroků pro ženy nebo 
pro určité věkové skupiny (např. očkování 
zdarma pro děti nebo starší osoby). Jelikož 
tato směrnice ctí základní práva a dodržuje 
zásady uznávané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie, musí být 
prováděna a uplatňována s náležitým 
ohledem na právo na rovnost před 
zákonem a zásadu nediskriminace 
v souladu s obecnými zásadami práva 
stanovenými v článcích 20 a 21 listiny. 
Touto směrnicí není dotčena směrnice 
Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, 
kterou se zavádí zásada rovného zacházení 
s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
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před diskriminací stanovenou v právu 
Společenství a rovněž v právních 
předpisech členského státu, v němž je léčba 
poskytována.

etnický původ, ani ostatní směrnice, 
kterými se provádí článek 13 Smlouvy o 
ES. Směrnice v tomto ohledu stanoví, že 
pacienti z jiných členských států mají mít 
nárok na stejné zacházení jako příslušníci 
členského státu, v němž je léčba 
poskytována, včetně nároku na ochranu 
před diskriminací stanovenou v právu 
Společenství a rovněž v právních 
předpisech členského státu, v němž je léčba 
poskytována.

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Eva-Britt Svensson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Je třeba zdůraznit, že je nutné 
uplatňovat zvláštní opatření, která zaručí 
ženám stejný přístup k veřejnému 
zdravotnictví. Tento přístup zahrnuje jak 
péči o ženy i muže, tak i přístup ke 
zdravotnickým gynekologicko-
porodnickým službám a ke zdravotní péči, 
která zahrnuje ochranu matky a dítěte, 
v souladu s definicí základní zdravotnické 
péče, kterou přijala Světová zdravotnická 
organizace na svém 56. světovém 
zdravotnickém shromáždění dne 
24. dubna 20031. Každý členský stát musí 
chránit práva žen na sexuální a 
reprodukční zdraví podle Mezinárodního 
paktu o občanských a politických právech.
________________
1 Zpráva sekretariátu (A56/27) o Mezinárodní 
konferenci o základní zdravotní péči, Almata: 
25. výročí.

Or. sv
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Pozměňovací návrh 16
Claire Gibault

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Je třeba zdůraznit nutnost 
uplatňovat zvláštní opatření, která zaručí 
ženám stejný přístup k veřejnému 
zdravotnictví a zejména ke zdravotnickým 
gynekologicko-porodnickým službám.

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Siiri Oviir

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

vnitrostátních systémů zdravotní péče. 
Členské státy přesto mohou v rámci svých 
vnitrostátních právních předpisů umožnit 
náhradu nákladů na léčbu podle sazeb 
platných v členském státě, v němž byla 
léčba provedena, pokud je to pro pacienta 
výhodnější. To může nastat zejména 
v případě léčby, která je poskytována 
v rámci evropských referenčních sítí 
uvedených v článku 15 této směrnice, a 
léčby provedené v členském státě, ve 
kterém je pacient pojištěn, získáním stálé 
nemocniční léčby v době z lékařského 
hlediska přijatelné. 

Or. et

Justification

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi võrdse juurdepääsu tagamise põhimõte, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Pozměňovací návrh 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční zdravotní péče.

Touto směrnicí se stanoví předpisy řídící 
úhradu nákladů na zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě 
pacientovi, který se rozhodl vycestovat do 
jiného členského státu kvůli poskytnutí 
zdravotní péče, a umožní se členským 
státům spolupracovat při hodnocení 
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zdravotnických technologií, referenčních 
center a služeb elektronického 
zdravotnictví. Zároveň bude plně uznána 
odpovědnost členského státu za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče 
v souladu se zásadou všeobecného 
přístupu, solidarity, hospodářské 
dostupnosti, rovnosti územního přístupu a 
demokratické kontroly.

Or. en

Odůvodnění

Tímto způsobem jsou lépe upřesněny různé cíle této směrnice. Odpovědnost členských států a 
zásady, které je třeba zohlednit v politice zdravotnictví, musí vyplývat již z cíle této směrnice.

Pozměňovací návrh 19
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční zdravotní péče.

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné zdravotní péče v jiném členském 
státě a vytvoří se mechanismy spolupráce 
členských států ve zdravotnictví, zároveň 
bude plně uznána odpovědnost členského 
státu za organizaci zdravotnictví a 
poskytování zdravotní péče.

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

zdravotní péče ve smyslu článku 4.

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) „zdravotní péči“ se rozumí jakákoli 
zdravotnická služba či produkt
poskytovaná zdravotnickým pracovníkem 
pacientovi s cílem zlepšit, udržet nebo 
obnovit jeho zdravotní stav a bez ohledu 
na to, jakým způsobem je na vnitrostátní 
úrovni organizována, poskytována a 
financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 23
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „využívání zdravotní péče v jiném 
členském státě“: zdravotní péče 
poskytovaná v členském státě jiném, než je 
ten, v němž je pacient pojištěnou osobou;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „zdravotnickým pracovníkem“ se 
rozumí  lékař nebo zdravotní sestra a 
ošetřovatel odpovědní za všeobecnou péči 
nebo zubní lékař nebo porodní asistentka 
nebo farmaceut ve smyslu definice 
směrnice 2005/36/ES nebo jiný pracovník 
provádějící takové činnosti ve 
zdravotnictví, které jsou vyhrazeny pro 
regulované povolání ve smyslu definice čl. 
3 odst. 1 písm. a) směrnice 2005/36/ES;

d) „zdravotnickým pracovníkem“ se 
rozumí  lékař nebo zdravotní sestra a 
ošetřovatel odpovědní za všeobecnou péči 
nebo zubní lékař nebo porodní asistentka 
nebo farmaceut ve smyslu definice 
směrnice 2005/36/ES, jiný pracovník 
provádějící takové činnosti ve 
zdravotnictví, které jsou vyhrazeny pro 
regulované povolání ve smyslu definice čl. 
3 odst. 1 písm. a) směrnice 2005/36/ES, 
nebo jakákoli jiná osoba poskytující 
legálně zdravotnickou péči v členském 
státě, v němž je léčba poskytována;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 25
Claire Gibault

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) aby pojišťovny, vzájemné pojišťovací 
spolky a zdravotních fondů ukončily 
veškerou diskriminaci včetně skryté 
diskriminace, která je založena na 
rizikových faktorech souvisejících 
s dědičnými nebo genetickými chorobami, 
a aby nestanovovaly náklady na zdravotní 
pojištění a pojistné na základě pohlaví 
a povahy práce, z níž vyplývá použitý 
koeficient, a aby mechanismy použité pro 
výpočet nákladů a pojistného nebyly 
diskriminační, zejména vůči ženám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Gabriela Creţu

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

jeho zákonným systémem sociálního 
zabezpečení v případě, že by byla stejná 
nebo podobná zdravotní péče poskytnuta 
na jeho území. Určení toho, která zdravotní 
péče je hrazena, přísluší v každém případě 
členskému státu, v němž je pacient 
pojištěn, bez ohledu na to, kde je tato 
zdravotní péče poskytována.

Or. en

Odůvodnění

Rovný přístup ke zdravotní péči v cizině může být ohrožen, pokud si pacient sám musí zaplatit 
péči předtím, než může obdržet náhradu těchto nákladů. Členský stát, ve kterém je pacient 
pojištěn a členský stát, ve kterém je péče poskytnuta, by si mezi sebou mohly zařídit systém 
rychlé úhrady nákladů (pokud ne pro všechny pacienty, tak alespoň pro ty pacienty, kteří jsou 
ekonomicky znevýhodněni). Upřesnit, že náklady budou hrazeny pojištěné osobě, znamená 
vyloučit tuto možnost.

Pozměňovací návrh 27
Siiri Oviir

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Náklady na zdravotní péči poskytnutou 
v jiném členském státě hradí členský stát,
v němž je pacient pojištěn, na základě 
ustanovení této směrnice do takové výše, 
v níž by byly tyto náklady hrazeny 
v případě, že by byla stejná nebo podobná 
zdravotní péče poskytnuta v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn, která však 
nesmí překročit skutečné náklady na 
využitou zdravotní péči. V případě, že 
pacient naléhavě vyžaduje stálou 
nemocniční péči, která není v členském 
státě, ve kterém je pojištěn, zajištěna 
v době z lékařského hlediska přijatelné, 
uhradí členský stát, ve kterém je pacient 
pojištěn, celkové skutečné náklady této 
zdravotní péče.
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Or. et

Justification

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi põhimõte - võrdse juurdepääsu tagamisest, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Pozměňovací návrh 28
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může uložit pacientovi, který vyhledává 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, povinnost splnit stejné 
podmínky, kritéria způsobilosti a právní a 
administrativní náležitosti pro využití 
zdravotní péče a náhradu nákladů na 
zdravotní péči, které by uložil v případě, že 
by stejná nebo podobná zdravotní péče 
byla poskytnuta na jeho území, pokud 
nejsou diskriminační nebo nepředstavují 
překážku volnému pohybu osob.

3. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může uložit pacientovi, který vyhledává 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, povinnost splnit stejné 
podmínky, kritéria způsobilosti a právní a 
administrativní náležitosti pro využití 
zdravotní péče a náhradu nákladů na 
zdravotní péči, které by uložil v případě, že 
by stejná nebo podobná zdravotní péče 
byla poskytnuta na jeho území, pokud 
nejsou diskriminační nebo nepředstavují 
překážku volnému pohybu osob, za 
podmínky, že bude předem zajištěn 
všeobecný přístup ke zdravotním službám 
jeho občanům, zejména ženám a dětem.

Or. pl

Odůvodnění

Následkem velkého přílivu pacientů ze starých členských států do zdravotnických zařízení 
nových členských států uplatňují některá zdravotnická zařízení diskriminační přístup 
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k pacientům. Tento jev je o to víc škodlivý, že ohrožuje zdraví žen a dětí.

Pozměňovací návrh 29
Gabriela Creţu

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zřídí mechanismus pro 
výpočet nákladů, které mají být uhrazeny
pojištěné osobě zákonným systémem 
sociálního zabezpečení za zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě. Tento 
mechanismus je založen na objektivních 
nediskriminačních kritériích, která jsou 
známa předem, a náklady uhrazené podle 
tohoto mechanismu nejsou nižší než
náklady, které by byly uhrazeny v případě, 
kdy by stejná nebo podobná zdravotní péče 
byla poskytnuta na území členského státu, 
v němž je pacient pojištěn.

4. Členské státy zřídí mechanismus pro 
výpočet nákladů, které mají být uhrazeny
ve prospěch pojištěné osoby zákonným 
systémem sociálního zabezpečení za 
zdravotní péči poskytnutou v jiném 
členském státě. Tento mechanismus je 
založen na objektivních nediskriminačních 
kritériích, která jsou známa předem, a 
náklady uhrazené podle tohoto 
mechanismu nejsou nižší než náklady, 
které by byly uhrazeny v případě, kdy by 
stejná nebo podobná zdravotní péče byla 
poskytnuta na území členského státu, v 
němž je pacient pojištěn.

Or. en

Odůvodnění

Rovný přístup ke zdravotní péči v cizině může být ohrožen, pokud si pacient sám musí zaplatit 
péči předtím, než může obdržet náhradu těchto nákladů. Členský stát, ve kterém je pacient 
pojištěn a členský stát, ve kterém je péče poskytnuta, by si mezi sebou mohly zařídit systém 
rychlé úhrady nákladů (pokud ne pro všechny pacienty, tak alespoň pro ty pacienty, kteří jsou 
ekonomicky znevýhodněni). Upřesnit, že náklady budou hrazeny pojištěné osobě, znamená 
vyloučit tuto možnost.
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Pozměňovací návrh 30
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pro účely náhrady nákladů na zdravotní 
péči poskytnutou v jiném členském státě na 
základě této směrnice se nemocniční a 
specializovanou péčí rozumí zdravotní 
péče definovaná platnými předpisy 
v členském státě, ve kterém je pacient 
pojištěn, v případě, že vyžaduje pobyt 
pacienta v nemocnici alespoň na jednu 
noc, využití vysoce specializované a 
nákladné lékařské infrastruktury nebo 
zdravotnického vybavení, nebo zahrnuje 
léčbu, která představuje obzvlášť vysoké 
riziko pro pacienta nebo populaci.

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 31
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento seznam vytvoří Komise a může jej 
pravidelně aktualizovat. Uvedená 
opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Astrid Lulling

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může zavést systém předchozího povolení 
pro náhradu nákladů v rámci svého 
systému sociálního zabezpečení na 
nemocniční péči poskytnutou v jiném 
členském státě, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

3. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
provede úhradu nákladů nemocniční a 
specializované péče uvedené v odstavci 1, 
pokud byla zdravotní péče předem 
povolena.

a) pokud by byla zdravotní péče 
poskytnuta na jeho území, byla by hrazena 
systémem sociálního zabezpečení tohoto 
členského státu a
b) účelem tohoto systému je vyřešit odliv 
pacientů v důsledku provádění tohoto 
článku a zabránit tomu, aby vážně 
nenarušoval nebo nemohl vážně narušit:
i) finanční rovnováhu systému sociálního 
zabezpečení členského státu a/nebo
ii) plánování a racionalizaci 
v nemocničním odvětví prováděné za 
účelem zamezení nadbytečné kapacitě 
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nemocnic, nerovnováze v poskytování 
nemocniční péče a logistickým a finančním 
ztrátám, zachování vyvážených lékařských 
a nemocničních služeb přístupných pro 
všechny nebo zajištění kapacity pro léčbu 
nebo způsobilosti lékařských odborníků na 
území daného členského státu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Povolení předem se vždy vydává, 
pokud pacient potřebuje lékařskou péči 
běžně poskytovanou systémem 
zdravotního pojištění členského státu, ve 
kterém je pojištěn, a pokud mu tato péče 
nemůže být poskytnuta v domovském 
členském státě v době z lékařského 
hlediska přijatelné, podle nařízení 
1408/71 a nařízení 883/2004.

Or. en

Odůvodnění

V tomto stádiu je důležité zdůraznit hranice oblasti působnosti tohoto článku, které vyplývají 
z působnosti nařízení 1408/71 a 883/2004.
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Pozměňovací návrh 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členský stát, v němž je léčba 
poskytována, může přijmout potřebná 
opatření pro řízení přílivu pacientů a 
vyhnout se tomu, aby tento příliv poškodil 
– nebo mohl poškodit – plánování a 
racionalizaci v nemocničním odvětví 
prováděné za účelem zamezení 
nadbytečné kapacitě nemocnic, 
nerovnováze v poskytování nemocniční 
péče a logistickým a finančním ztrátám 
v zájmu zachování vyvážených lékařských 
a nemocničních služeb přístupných pro 
všechny, zachování zajištění kapacity pro 
léčbu a způsobilosti lékařských odborníků 
na území daného členského státu. Členský 
stát, v němž je léčba poskytována, se 
vyhne jakékoli diskriminaci z důvodu 
státní příslušnosti a zajistí, aby opatření 
omezující volný pohyb byla nezbytná a 
proporcionální. Členský stát, v němž je 
léčba poskytována, oznámí tato opatření 
Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Článek 5 směrnice stanoví odpovědnost členských států, ve kterých je poskytována 
přeshraniční lékařská péče. Prostředky, které umožňují členskému státu, v němž je pacient 
pojištěn, kontrolovat tok pacientů, jsou uvedeny jinde (článek 8). Tato směrnice se však ocitá 
ve slepé uličce, pokud jde o prostředky, kterými mohou členské státy kontrolovat příliv 
pacientů, který může ovlivnit jejich systém zdravotní péče a zabránit převzetí odpovědnosti za 
zdravotní péči.
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Pozměňovací návrh 35
Gabriela Creţu

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) naléhavost uvedené zdravotní péče či 
lékařského postupu;

Or. en

Odůvodnění

I když četné patologické stavy nejsou nutně doprovázeny bolestí, rychlý zákrok či léčba 
vyžadující specifický lékařský postup mohou být nezbytné.

Pozměňovací návrh 36
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zajistí, aby fungovaly mechanismy pro 
poskytování informací na vyžádání 
pacientům o využívání zdravotní péče v 
jiném členském státě a o platných 
podmínkách, které se vztahují mimo jiné 
na případy újmy, která byla způsobena 
v důsledku využití zdravotní péče v jiném 
členském státě.

1. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zajistí, aby fungovaly mechanismy pro 
poskytování informací na vyžádání 
pacientům o využívání zdravotní péče v 
jiném členském státě. Informace týkající 
se přeshraniční zdravotní péče velmi jasně 
rozlišují mezi právy přiznanými 
pacientům podle této směrnice a právy, 
které mají pacienti podle nařízení 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení uvedených v čl. 3 odst. 1 
písm. f).

Or. en

Odůvodnění

Pokud se pacient vlastní volbou rozhodne pro zdravotní péči v jiném členském státě, jeho 
práva týkající se odvolání, kontroly po hospitalizaci, atd. se liší od práv stanovených 
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nařízením o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, neboť rozhodovací proces je odlišný. 
V první řadě je nutné, aby byl případný pacient správně poučen o odlišných pojmech 
odpovědnosti a rizika.

Pozměňovací návrh 37
Gabriela Creţu

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje a dodává pacientům informace 
zejména o jejich právech v oblasti 
přeshraniční zdravotní péče, o zárukách 
kvality a bezpečnosti, ochraně osobních 
údajů, postupech podávání stížností a 
prostředcích nápravy, které jsou k dispozici 
pro zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, a informace o platných 
podmínkách;

a) poskytuje a dodává pacientům a 
zdravotnickým pracovníkům informace 
zejména o právech pacientů v oblasti 
přeshraniční zdravotní péče, o zárukách 
kvality a bezpečnosti, ochraně osobních 
údajů, postupech podávání stížností a 
prostředcích nápravy, které jsou k dispozici 
pro zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, a informace o platných 
podmínkách;

Or. en

Odůvodnění

Zdravotní pracovníci jsou v přímém kontaktu s pacienty a musí mít požadované informace o 
právech pacientů, aby mohla tato práva být dodržována a aby se pacienti orientovali a mohli 
tak získat všechnu potřebnou pomoc.

Pozměňovací návrh 38
Gabriela Creţu

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pomáhá pacientům při ochraně jejich 
práv a při úsilí o dosažení odpovídající 
nápravy v případě újmy způsobené 
využitím zdravotní péče v jiném členském 
státě; vnitrostátní kontaktní místo zejména 

b) dodává informace upřesňující postup 
v případě stížnosti a poškození, pomáhá 
pacientům při ochraně jejich práv a při úsilí 
o dosažení odpovídající nápravy v případě 
újmy způsobené využitím zdravotní péče v 
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informuje pacienty o dostupných 
možnostech urovnání sporů, pomáhá při 
nalezení vhodného mimosoudního řešení 
v konkrétním případě a v případě nutnosti 
pomáhá pacientům při sledování jejich 
sporu;

jiném členském státě; vnitrostátní 
kontaktní místo zejména informuje 
pacienty o dostupných možnostech 
urovnání sporů, pomáhá při nalezení 
vhodného mimosoudního řešení 
v konkrétním případě a v případě nutnosti 
pomáhá pacientům při sledování jejich 
sporu;

Or. en

Odůvodnění

Na vnitrostátních kontaktních místech musí být k dispozici informace upřesňující postup 
v případě stížnosti a poškození v členském státě, ve kterém byla péče poskytována.

Pozměňovací návrh 39
Gabriela Creţu

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pro bezpečnost pacienta je nezbytná návaznost péče. Zdravotní pracovníci v zemi původu 
pacienta musí úzce spolupracovat s pracovníky a specialisty země, kde byla péče 
poskytována, aby byla zajištěna návaznost péče.
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