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Pozměňovací návrh 15
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
–

Návrh na zamítnutí

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor 
pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin jako příslušný 
výbor, aby navrhl zamítnutí návrhu 
Komise. 

Or. es

Odůvodnění

No existe base jurídica para la adopción de una medida jurídica sobre la materia de 
referencia, que obligue a los Estados miembros. 

La propuesta de Directiva propone la creación de un marco comunitario para la asistencia 
sanitaria transfronteriza, materia que no cabe incluir en el art. 2 del TCE. Contrariamente
a lo que se establece en la propuesta de Directiva, ni los artículos 95 y 152 del Tratado, ni 
ningún otro, dan cobertura a la adopción de la Directiva. 

La directiva no incide directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
común, lo que permitiría que pudieran dictarse las disposiciones a las que se refiere el Art. 
94 TCE. Del mismo modo, al no incidir en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
interior tampoco resulta de aplicación el art. 95 del TCE ni del 152.

A la vista de todo lo anterior, hay que concluir indicando que se ha de estar a lo dispuesto en 
el artículo 5 del Tratado.

Pozměňovací návrh 16
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh směrnice Evropského parlamentu
a Rady o uplatňování práv pacientů
v přeshraniční zdravotní péči.

Návrh směrnice Evropského parlamentu
a Rady o uplatňování práv pacientů na 
přístup k bezpečné, vysoce kvalitní
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a účinné zdravotní péči za spravedlivých 
podmínek.

Or. es

Odůvodnění

El marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos 
y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de Directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Pozměňovací návrh 17
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

– trvalá přítomnost poskytovatele 
zdravotní péče (tj. usazení poskytovatele 
zdravotní péče v jiném členském státě);
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– dočasná přítomnost osob (tj. mobilita 
zdravotnických pracovníků, například 
dočasný přesun do členského státu 
pacienta za účelem poskytnutí služeb).

Or. es

Odůvodnění

Pojem přeshraniční zdravotní péče by zahrnoval mobilitu pacientů v nejužším smyslu
a mobilitu zdravotnických služeb poskytovaných na dálku; není zde vhodné uvádět mobilitu 
zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 18
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Z judikatury Soudního dvora 
Evropských společenství(C-496/01) 
vyplývá, že pokud nejsou zavedena 
harmonizační opatření, nebrání právo 
Společenství tomu, aby členský stát při 
povolování činnosti požadoval určitou 
úroveň ochrany veřejného zdraví od 
poskytovatelů zdravotní péče usazených
v jiném členském státě, kteří hodlají 
poskytovat služby pacientům pojištěným
v prvně jmenovaném členském státě. 
Podmínky pro získání takového povolení, 
které je třeba splnit, se však nesmí 
překrývat se zákonnými podmínkami, 
které již byly splněny v členském státě,
v němž je poskytovatel usazen.

Or. es

Odůvodnění

Jedná se o opatření, které občanům zaručuje, že standardy kvality budou přinejmenším 
rovnocenné se standardy v členském státě, v němž je pacient pojištěn.
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Pozměňovací návrh 19
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pacient si může zvolit, kterému 
mechanismu dá přednost, ale pokud
z uplatnění nařízení č. 1408/71 pro 
pacienta vyplývá větší prospěch, 
pacientovi by v žádném případě neměla 
být odpírána práva, která uvedené 
nařízení zaručuje.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

La propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación de 
sistemas de seguridad social. Al solaparse Directiva y Reglamentos, se permite el 
establecimiento de dos sistemas paralelos para la atención sanitaria transfronteriza. Con 
ello, la propuesta crea inseguridad jurídica. 

Pozměňovací návrh 20
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Cílem této směrnice rovněž není zřídit 
nárok na náhradu nákladů na léčbu v jiném 
členském státě, pokud tato léčba nepatří 
mezi dávky stanovené právními předpisy 
členského státu, v němž je pacient pojištěn.

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

ani změnit podmínky pro tento nárok, 
jestliže jsou obsaženy v právních 
předpisech v členském státě, v němž je 
pacient pojištěn. Tato směrnice také 
nebrání členským státům v tom, aby 
rozšířily své systémy věcných dávek na 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě na základě ustanovení této 
směrnice.

Or. es

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 21
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Známé skutečnosti ukazují, že použití 
zásad volného pohybu na využívání 
zdravotní péče v jiném členském státě
v rámci krytí zaručeného zákonným
systémem zdravotního pojištění členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, nenaruší 
zdravotnické systémy členských států ani 
finanční udržitelnost jejich systémů 
sociálního zabezpečení. Soudní dvůr však 
uznal, že nelze vyloučit, že možné riziko 
vážného narušení finanční rovnováhy 
systémů sociálního zabezpečení nebo cíl 
zachovat vyvážené lékařské a nemocniční 
služby přístupné pro všechny mohou 
představovat naléhavé důvody 
převažujícího obecného zájmu 
ospravedlňující potřebu překážky zásadě 
volného pohybu služeb. Soudní dvůr také 
rozhodl, že počet nemocnic, jejich 
zeměpisné rozložení, vybavení a dokonce 

(31) Z judikatury Soudního dvora vyplývá, 
že členské státy mohou stanovit, že úhrada 
nákladů na nemocniční péči poskytnutou
v jiném členském státě jejich vnitrostátním
systémem bude podmíněna předchozím 
schválením. Tento požadavek je 
považován za opatření, které je nezbytné
a zároveň přiměřené. Rovněž počet 
nemocnic, jejich zeměpisné rozložení, 
jejich organizační uspořádání, vybavení
a dokonce povaha zdravotnických služeb, 
které mohou poskytovat, to vše jsou 
otázky, pro které musí být možné 
plánování, které obvykle zohledňuje 
uspokojení různých potřeb. Takové 
plánování je na jedné straně orientováno 
na zajištění dostatečného a trvalého 
přístupu k vyvážené nabídce vysoce 
kvalitní nemocniční péče v dotčeném 
státě. Na druhé straně pomáhá splňovat 
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povaha zdravotnických služeb, které jsou 
schopny poskytovat, to vše jsou otázky, 
pro které musí být možné plánování. Tato 
směrnice by měla stanovit systém 
předchozího povolení pro převzetí 
nákladů na zdravotní péči využitou
v jiném členském státě, pokud jsou 
splněny tyto podmínky: pokud by byla 
léčba poskytnuta na jeho území, byla by 
uhrazena v rámci jeho systému sociálního 
zabezpečení, a odliv pacientů v důsledku 
provádění této směrnice vážně narušuje 
nebo by mohl narušit finanční rovnováhu 
systému sociálního zabezpečení a/nebo 
tento odliv pacientů vážně narušuje nebo 
by mohl narušit plánování a racionalizaci
v nemocničním odvětví prováděné za 
účelem zamezení nadbytečné kapacitě 
nemocnic, nerovnováze v poskytování 
nemocniční péče a logistickým
a finančním ztrátám, zachování 
vyvážených lékařských a nemocničních 
služeb přístupných pro všechny nebo 
zajištění kapacity pro léčbu nebo 
způsobilosti lékařských odborníků na 
území daného členského státu. Jelikož 
přesné posouzení dopadu očekávaného 
odlivu pacientů vyžaduje komplexní 
odhady a výpočty, směrnice umožňuje 
zavést systém předchozího povolení, 
pokud existují dostatečné důvody
k předpokladu, že systém sociálního 
zabezpečení by mohl být narušen. To by se 
mělo vztahovat i na případy již 
existujících systémů předchozího 
povolení, které jsou v souladu
s podmínkami stanovenými v článku 8.

požadavek rozumného využívání zdrojů 
tím, že umožňuje společensky efektivní 
využívání finančních, technických
a lidských zdrojů.

Or. es

Odůvodnění

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, incluso para los que no se desplazan.

La propuesta, tal y como está concebida, puede afectar a las condiciones en que se presta la 
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asistencia sanitaria de la mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado 
Miembro para recibir asistencia sanitaria. 

De ahí la necesidad de la existencia de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM.

Pozměňovací návrh 22
Manuel Medina Ortega

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 přístup občanů EU k bezpečné, vysoce 
kvalitní a účinné přeshraniční zdravotní 
péči za spravedlivých podmínek a vytváří 
se mechanismy pro spolupráci členských 
států v oblasti zdraví při respektování 
vnitrostátních pravomocí, pokud jde
o organizaci a poskytování zdravotní péče.

Or. es

Odůvodnění

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil: 
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse
a otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.
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Pozměňovací návrh 23
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice se použije na poskytování 
zdravotní péče, jak ji definuje článek 4, 
která není zaručena podle nařízení (ES) 
883/2004 o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení.

Or. es

Odůvodnění

Si la directiva tuviese como objetivo principal los derechos de los pacientes, el campo de 
aplicación debe ser el que se recoge. Sin embargo, si se centra en la movilidad de los 
pacientes, el ámbito no estaría bien definido. 

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Pozměňovací návrh 24
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou splněny podmínky, za nichž 
musí být uděleno povolení k odcestování 
do jiného členského státu za účelem 
vhodného léčení podle článku 22 nařízení 
(EHS) č. 1408/71, použijí se ustanovení 
uvedeného nařízení a nepoužijí se 
ustanovení článků 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice. Naopak pokud pojištěná osoba 

vypouští se
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vyhledává zdravotní péči v jiném členském 
státě za jiných podmínek, použijí se články 
6, 7, 8 a 9 této směrnice a nepoužije se 
článek 22 nařízení (EHS) č. 1408/71. 
Pokud jsou však splněny podmínky pro 
udělení povolení stanovené v čl. 22 odst. 2 
nařízení (EHS) č. 1408/71, povolení je 
uděleno a dávky jsou poskytnuty na 
základě uvedeného nařízení. V uvedeném 
případě se nepoužijí články 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice.

Or. es

Odůvodnění

Vypouští se z důvodů právní jednoznačnosti.

Pozměňovací návrh 25
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

Stejně jako v případě bodu odůvodnění 10 by pojem přeshraniční péče zahrnoval mobilitu 
pacientů v užším smyslu i mobilitu zdravotnických služeb, které lze poskytovat na dálku;
v tomto článku není vhodné uvádět odkaz na poskytovatele zdravotní péče.
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Pozměňovací návrh 26
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „využitím zdravotní péče v jiném 
členském státě“ se rozumí poskytnutí 
zdravotní péče v jiném členském státě, než 
je stát, v němž je pacient pojištěnou 
osobou;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tento bod je nadbytečný a měl by proto být vypuštěn.

Pozměňovací návrh 27
Manuel Medina Ortega

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;

(Netýká se českého znění.)

Or. es

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)
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Pozměňovací návrh 28
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „pacientem“ se rozumí jakákoli fyzická 
osoba, která využívá nebo si přeje využít
zdravotní péči v členském státě;

f) „pacientem“ se rozumí jakákoli fyzická 
osoba, která využívá zdravotní péči
v členském státě;

Or. es

Odůvodnění

Důležité je to, že osoba zdravotní péči využívá, a nikoli, že si „přeje“ ji využít.

Pozměňovací návrh 29
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „pojištěnou osobou“ se rozumí: g) „pojištěnou osobou“ se rozumí: osoba, 
která je pojištěna ve smyslu definice čl. 1 
písm. c) nařízení (ES) č. 883/2004;

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

Or. es
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 30
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „členským státem, v němž je pacient 
pojištěn“ se rozumí členský stát, v němž je 
pacient pojištěnou osobou;

h) „členským státem, v němž je pacient 
pojištěn“ se rozumí členský stát, v němž je 
pacient pojištěnou osobou. Jestliže pacient 
legálně pobývá v členském státě a není 
pojištěn žádným evropským systémem 
sociálního zabezpečení, ale má uznaný 
nárok na zdravotní péči, je členským 
státem, v němž je pacient pojištěn, členský 
stát, v němž má bydliště. 

Or. es

Odůvodnění

Návrh nezohledňuje všechny případy, kdy občan má uznaný nárok na zdravotní péči, třebaže 
to neodpovídá nezbytně pojmu pojištěné osoby.

Pozměňovací návrh 31
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „zdravotnickou dokumentací 
pacienta“nebo „lékařskou dokumentací“ 
se rozumí souhrn dokumentů obsahující 
údaje, zprávy a informace všeho druhu
o klinickém stavu pacienta a jeho vývoji
po celou dobu péče.
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Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je tento pojem používán v celém návrhu směrnice, je třeba jej definovat. 

Pozměňovací návrh 32
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Kapitola II – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ČLENSKÉ STÁTY ODPOVĚDNÉ ZA 
DODRŽOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁSAD
V OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE

Or. es

Odůvodnění

Používání pojmu slova „orgány“ nutně předpokládá jejich definování.

Pozměňovací návrh 33
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblasti odpovědnosti orgánů členského 
státu, v němž je léčba poskytována

Oblasti odpovědnosti členského státu,
v němž je léčba poskytována

Or. es

Odůvodnění

Vypuštění k zajištění souladu se změnou názvu kapitoly II.
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Pozměňovací návrh 34
Manuel Medina Ortega

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

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

Or. es

Odůvodnění

Členský stát, v němž je pacient pojištěn, je odpovědný nejen za určení zdravotní péče, která je 
hrazena (poslední odstavec čl. 6 odst. 1), ale také za stanovení výše úhrady a spoluúčasti
v jednotlivých případech.
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Pozměňovací návrh 35
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Zdravotní péče poskytovaná v jiném 

členském státě
S výhradou ustanovení článků 8 a 9 nesmí 
členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
podmiňovat úhradu nákladů na zdravotní 
péči poskytovanou v jiném členském státě 
předchozím schválením.

Or. es

Odůvodnění

PN upravuje text tak, aby odpovídal judikatuře, která požaduje, aby nebyla zaváděna žádná 
omezení týkající se volného pohybu občanů, použitím obecné zásady, že předchozí schválení 
není nezbytné, a rovněž výhradám, pokud jde o případy nemocniční péče, jimiž se zabývala 
judikatura související s článkem 8.

Pozměňovací návrh 36
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Mimonemocniční péče

Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
nevyžaduje pro úhradu nákladů na 
mimonemocniční péči poskytnutou
v jiném členském státě předchozí 
povolení, pokud by náklady na uvedenou 
péči v případě, že by byla poskytnuta na 
jeho území, byly uhrazeny jeho systémem 
sociálního zabezpečení.
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Or. es

Odůvodnění

V souladu s PN, kterým se navrhuje znění článku 6a.

Pozměňovací návrh 37
Manuel Medina Ortega

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 péčí
a specializovanou péčí definovanou
v právních předpisech členského státu,
v němž je pacient pojištěn, rozumí
zdravotní péče, která podléhá plánování, 
neboť vyžaduje pobyt pacienta v zařízení 
nejméně po dobu jedné noci, nebo která 
vyžaduje vysoce specializovanou
a nákladnou lékařskou infrastrukturu nebo 
zdravotnické vybavení nebo zahrnuje
léčbu, která představuje specifické 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. es
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Odůvodnění

Definice stanovená v návrhu Komise je zastaralá a nebere v úvahu aktuální podmínky, za 
kterých je nemocniční a specializovaná péče poskytována v současnosti.

Pozměňovací návrh 38
Manuel Medina Ortega

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. es

Odůvodnění

Návrh směrnice zasahuje do pravomocí týkajících se organizace zdravotní péče, které jsou 
podle článku 152 Smlouvy o ES vyhrazeny členským státům, což by porušovalo zásadu 
subsidiarity.

Pozměňovací návrh 39
Manuel Medina Ortega

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, 
může hradit náklady na nemocniční péči
a specializovanou péči (definovanou
v právních předpisech členského státu)
v němž je pacient pojištěn, podle odstavce 
1 poskytnutou v jiném členském státě za 
předpokladu, že byla předem schválena.
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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 
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. es

Odůvodnění

Al proponerse la supresión del apartado 2, pasaría éste a ser el nuevo apartado 2.

Se propone que sean las autoridades sanitarias nacionales las que se encarguen (mediante 
una autorización previa) de garantizar que se prestará a los ciudadanos una asistencia 
sanitaria prestada por profesionales sanitarios y en centros sanitarios con niveles adecuados 
de calidad y seguridad. 

La autorización previa 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.
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Pozměňovací návrh 40
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

Cílem je zajistit soulad s předchozím PN. Vzhledem k tomu, že je navrženo vypustit odstavec 
2, tento odstavec bude novým odstavcem 3.

Pozměňovací návrh 41
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Členský stát, v němž je pacient pojištěn,
zveřejní seznam nemocnic
a specializovaných zdravotnických služeb
a veškeré relevantní informace
o systémech předchozího povolení 
zavedených na základě ustanovení 
odstavce 2.

Or. es

Odůvodnění

Je navrženo přesunout obsah odstavce 5 na konec článku 8 do nového odstavce, který se 
vzhledem k vypuštění odstavce 2 stane novým odstavcem 5.



PE418.330v01-00 22/34 AM\764029CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 42
Manuel Medina Ortega

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. es

Odůvodnění

Nuevo apartado 5 bis, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Es más, la propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación 
de sistemas de seguridad social, creando dos sistemas paralelos para la atención sanitaria 
transfronteriza. Con ello, la propuesta crea inseguridad jurídica. 

Pozměňovací návrh 43
Manuel Medina Ortega

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Členský stát, v němž je osoba 
pojištěna, transparentním způsobem 
předem určí kritéria pro odepření 
předchozího povolení, která budou 
založena na zásadním posouzení 
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obecného zájmu.

Or. es

Odůvodnění

Nuevo apartado 5 ter, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Además de invadir competencias exclusivas de los EEMM, la propuesta de Directiva puede 
generar inequidades entre unos pacientes y otros. 

Introducir el derecho de reembolso para una minoría de pacientes (los que son atendidos en 
otro EM) generaría desigualdades con la gran mayoría de pacientes que son atendidos en su 
propio país. De ahí la necesidad de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado Miembro emisor y también de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM, 

Pozměňovací návrh 44
Manuel Medina Ortega

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. es

Odůvodnění

Nový odstavec 5c vzhledem k vypuštění odstavce 2.

Úroveň nezbytné kvality a bezpečnosti může být zajištěna pouze tehdy, pokud budou 
rozhodovat zdravotničtí pracovníci, kteří zdravotníci nebo která zdravotnická zařízení 
poskytnou zdravotní péči. Je-li výběr ponechán na pacientovi, mohou dokonce nastat případy, 
kdy je zdravotní péče poskytována zbytečně (zejména v případě soukromých poskytovatelů 
zdravotnických služeb). 
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Je důležité zachovat současnou situaci, aby si zdravotní péče udržela svůj veřejný statut.

Pozměňovací návrh 45
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zajistí, aby správní postupy, které se 
vztahují na využívání zdravotní péče
v jiném členském státě a souvisejí
s předchozím povolením uvedeným v čl. 8,
odst. 2 a s úhradou nákladů na zdravotní 
péči, které byly vynaloženy v jiném 
členském státě, byly založeny na 
objektivních nediskriminačních kritériích, 
která byla zveřejněna předem a která jsou 
nezbytná a přiměřená vzhledem k cíli, 
kterého má být dosaženo.

Or. es

Odůvodnění

Z důvodu právní jednoznačnosti, pokud jde o směrnici a nařízení.
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Pozměňovací návrh 46
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Veškeré takové procesní systémy jsou 
snadno přístupné a schopné zajistit, aby 
žádosti byly projednány objektivně
a nestranně v maximálních lhůtách, které 
byly stanoveny členskými státy
a zveřejněny předem. Při projednávání 
těchto žádostí by měl být brán ohled 
na naléhavost případu a individuální 
okolnosti.

Or. es

Odůvodnění

Es fundamental que se mantenga la situación actual, según la cual son los profesionales 
sanitarios del sector público (especialmente los de atención primaria, en su figura de gate-
keepers del sistema) los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM, con lo cual se evitarían situaciones de asistencia sanitaria 
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. Podrá orientarse al ciudadano para que reciba el tratamiento que resulte necesario y 
pueda garantizarse que se prestará en condiciones de seguridad y calidad suficientes.

Pozměňovací návrh 47
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy transparentním způsobem 
předem určí kritéria pro odepření 
předchozího povolení uvedeného v čl. 8 

vypouští se
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odst. 3.

Or. es

Odůvodnění

Tento odstavec je již zahrnut v pozměňovacím návrhu, který byl předložen k článku 8. Je 
navrženo vypustit jej, neboť je nadbytečný.

Pozměňovací návrh 48
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. es

Odůvodnění

Vypuštění je v souladu s PN k čl. 9 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 49
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby veškerá správní 
rozhodnutí o využívání zdravotní péče
v jiném členském státě byla předmětem 
správního přezkumu a aby mohla být 
přezkoumána v rámci soudního řízení, 
včetně ustanovení o předběžných 
opatřeních.

3. Členské státy zajistí, aby veškerá správní 
rozhodnutí o využívání zdravotní péče
v jiném členském státě byla předmětem 
správního přezkumu a aby mohla být 
přezkoumána v rámci soudního řízení, 
včetně ustanovení o předběžných 
opatřeních. Členské státy budou 
napomáhat vzniku mezinárodního 
systému pro mimosoudní urovnávání 
sporů v oblasti přeshraniční zdravotní 
péče.

Or. es

Odůvodnění

Jde o zajištění souladu s předchozími PN: v případě vypuštění čl. 9, odst. 3 a 4, odstavec 5 se 
změní na odstavec 3.

Navrhuje se doplnit odstavec pocházející z čl. 12 odst. 2 písm. d) vzhledem k tomu, že za tuto 
činnost jsou odpovědné členské státy, nikoli vnitrostátní kontaktní místa pro zdravotní péči. 

Pozměňovací návrh 50
Manuel Medina Ortega

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

1. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zajistí, aby fungovaly mechanismy pro 
poskytování informací na vyžádání státním 
příslušníkům jiných členských států
o využívání zdravotní péče a o platných 
podmínkách, které se vztahují mimo jiné 
na případy újmy, která byla způsobena
v důsledku využití zdravotní péče v daném



PE418.330v01-00 28/34 AM\764029CS.doc

CS

členském státě. členském státě.

Or. es

Odůvodnění

Tento článek tím, že nutí členské státy poskytovat informace, které mají k dispozici ostatní 
členské státy, je nadměrně zatěžuje. Navíc, aby tyto informace mohly občanům sloužit, musely 
by být neustále aktualizovány, což se nezdá být dost dobře možné. Stačilo by, aby se každý 
členský stát zavázal poskytovat informace o zdravotní péči, kterou zajišťuje na svém území.

Pozměňovací návrh 51
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 2 vytvořit 
standardní formát Společenství pro 
předběžné informace uvedené v odstavci 1.

3. Členské státy mohou za pomoci Komise
v souladu s postupem uvedeným v čl. 19 
odst. 2 vytvořit standardní formát 
Společenství pro předběžné informace 
uvedené v odstavci 1.

Or. es

Odůvodnění

Je nepřijatelné, aby Komise vnucovala standardní formát Společenství. Je na členských 
státech, aby dospěly k dohodě a vytvořily takový model, přičemž jim Komise má být 
nápomocná.

Pozměňovací návrh 52
Manuel Medina Ortega

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje a dodává pacientům
informace zejména o jejich právech

a) poskytuje a dodává státním 
příslušníkům jiných členských států na 
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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;

jejich žádost 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 daném členském státě,
a informace o platných podmínkách;

Or. es

Odůvodnění

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Pozměňovací návrh 53
Manuel Medina Ortega

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 
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;

b) pomáhá státním příslušníkům jiných 
členských států na jejich žádost při 
ochraně jejich práv a při úsilí o dosažení 
odpovídající nápravy v případě újmy 
způsobené využitím zdravotní péče
v daném členském státě; vnitrostátní 
kontaktní místo zejména informuje státní 
příslušníky jiných členských států na 
jejich žádost o dostupných možnostech 
urovnání sporů, pomáhá při nalezení 
vhodného mimosoudního řešení
v konkrétním případě a v případě nutnosti 
pomáhá pacientům při sledování jejich
sporu;
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Or. es

Odůvodnění

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Pozměňovací návrh 54
Manuel Medina Ortega

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) usnadňuje rozvoj mezinárodního 
systému pro mimosoudní urovnávání 
sporů v oblasti přeshraniční zdravotní 
péče.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Je navrženo vypustit tento bod a přemístit ho do čl. 9 odst.5 (viz předchozí PN) vzhledem
k tomu, že spadá do odpovědnosti členských států, a ne do odpovědnosti kontaktních míst pro 
přeshraniční poskytování zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 55
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Vnitrostátní kontaktní místo
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v členském státě, v němž je osoba 
pojištěna, poskytne pacientům, kteří o to 
požádají, údaje o vnitrostátních 
kontaktních místech jiných členských 
států. 

Or. es

Odůvodnění

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Pozměňovací návrh 56
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise v souladu s postupem uvedeným
v čl. 19 odst. 2 přijímá:

3. Členské státy za pomoci Komise
přijmou v souladu s postupem uvedeným
v čl. 19 odst. 2 :

a) opatření nezbytná pro řízení sítě 
vnitrostátních kontaktních míst stanovené 
tímto článkem;

a) opatření nezbytná pro řízení sítě 
vnitrostátních kontaktních míst stanovené 
tímto článkem;

b) povahu a typ údajů, které budou v rámci 
sítě shromažďovány a vyměňovány;

b) povahu a typ údajů, které budou v rámci 
sítě shromažďovány a vyměňovány;

c) zásady týkající se informací 
poskytovaných pacientům, které jsou 
stanoveny v odst. 2 písm. a) tohoto článku.

c) zásady týkající se informací 
poskytovaných pacientům, které jsou 
stanoveny v odst. 2 písm. a) tohoto článku.

Or. es
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Odůvodnění

Je nepřijatelné, aby Komise vykonávala tuto činnost. Je na členských státech, aby dospěly
k dohodě za tímto účelem, přičemž jim Komise má být nápomocná.

Pozměňovací návrh 57
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za účelem zjednodušení provádění 
odstavce 1 Komise přijme:

2. Za účelem zjednodušení provádění 
odstavce 1 členské státy za pomoci Komise
přijmou:

Or. es

Pozměňovací návrh 58
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření umožňující farmaceutovi nebo 
jinému zdravotnickému pracovníku ověřit 
pravost předpisu a to, zda byl předpis
v jiném členském státě vydán pověřenou 
osobou, a to tím, že vypracuje šablonu 
Společenství pro předpisy a podpoří 
interoperabilitu v oblasti elektronických 
lékařských předpisů;

a) opatření umožňující farmaceutovi nebo 
jinému zdravotnickému pracovníku ověřit 
pravost předpisu a to, zda byl předpis
v jiném členském státě vydán pověřenou 
osobou, a to tím, že vypracuje šablonu 
Společenství pro předpisy, určí nezbytné 
údaje pro to, aby byla zajištěna její 
platnost, a jazykové požadavky a podpoří 
interoperabilitu v oblasti elektronických 
lékařských předpisů a důvěrnost údajů
o pacientovi. 

Or. es
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Odůvodnění

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Pozměňovací návrh 59
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) opatření pro zajištění toho, aby léčivé 
přípravky předepsané v jednom členském 
státě a vydané v jiném členském státě byly 
správně označeny a aby informace
o přípravku určené pro pacienta byly
srozumitelné;

b) opatření pro zajištění toho, aby léčivé 
přípravky předepsané v jednom členském 
státě a vydané v jiném členském státě byly 
správně označeny a aby informace
o přípravku určené pro pacienta byly 
srozumitelné; Pokud je název 
předepsaného léku náhodně zvolený, nebo 
jde o název značky, uvede se také 
mezinárodní nechráněný název (INN);

Or. es

Odůvodnění

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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Pozměňovací návrh 60
Manuel Medina Ortega

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) opatření pro stanovení případů, kdy je 
možné léčivý přípravek nahradit jiným, 
jako v případě vyčerpání zásob či
v naléhavých situacích.

Or. es

Odůvodnění

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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