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Pozměňovací návrh 440
Kartika Tamara Liotard

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Podle článku 152 Smlouvy o ES je ve výlučné pravomoci členských států rozhodnout o 
způsobech organizace a financování svých zdravotnických systémů, což zahrnuje jejich 
pravomoc určit, co má být považováno za nemocniční péči. Evropská unie, a zejména Komise, 
nemají v této oblasti žádné pravomoci, a proto je třeba článek 8 zrušit. Zadruhé, návrh 
Komise o režimech předchozích povolení týkajících se nemocniční péče v jiném členském 
státě výrazným způsobem přesahují judikaturu Evropského soudního dvora a je třeba je 
rovněž zrušit.

Pozměňovací návrh 441
Iles Braghetto

Návrh směrnice
Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nemocniční a specializovaná péče Předchozí povolení

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se uznává, že systémy předchozího povolení mohou být cenné 
pro pacienty v oblasti vyjasňování záležitostí, jako například k jaké náhradě jsou způsobilí a 
jaké náklady musí sami hradit, pravidla pro jakoukoliv potřebnou následnou péči a co se 
stane, pokud bude něco probíhat špatně. Toto se použije rovnocenně i pro péči poskytovanou 
v nemocnicích a v dalších oblastech, stejně jako otázky o potřebě plánování služeb a řízení 
finančních zdrojů těch subjektů, které řídí zdravotnické systémy.
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Pozměňovací návrh 442
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Článek 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nemocniční a specializovaná péče Zdravotní péče

Or. pl

Pozměňovací návrh 443
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Článek 8

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 v souladu 
s definicí stanovenou právními předpisy 
členského státu, v němž je pacient 
pojištěn, nemocniční péčí 
a specializovanou péčí rozumí zdravotní 
péče, kterou lze plánovat, pokud vyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu 
jedné noci, nebo vysoce specializovanou 
a nákladnou lékařskou infrastrukturu 
nebo zdravotnické vybavení, nebo pokud 
vyžaduje léčbu, která představuje 
mimořádné 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 
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specializovanou a nákladnou lékařskou 
infrastrukturu nebo zdravotnické
vybavení, nebo 
– zdravotní péči zahrnující léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci.
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.
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, 
podmiňuje hrazení zdravotní 
a nemocniční péče poskytnuté v jiném 
členském státě, pro které používá definici 
uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, nebo 
náhradu nákladů na tuto péči, vydáním 
předchozího povolení.

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

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

4 a. Povolení požadované podle odstavce 1 
může být odepřeno, pokud je prokázáno, 
že přesun žadatele může ohrozit jeho 
zdravotní stav nebo narušit jeho léčbu.

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v původním návrhu byly uznány rozdíly mezi členskými státy, pokud jde 
o převzetí nákladů na zdravotní péči ze strany jednotlivých systémů sociálního zabezpečení, se 
zdá, že není vhodné, aby byl seznam typů nemocniční péče stanoven postupem projednávání 
ve výborech. S ohledem na zásadu subsidiarity je to výhradně pravomocí členských států. 
Musí však být definována společná kritéria. Zdá se také, že pacientům lépe vyhovuje, aby 
definice legislativního textu, který mohou používat, náležela členskému státu, v němž jsou 
pojištěni. 

Pozměňovací návrh 444
Marianne Thyssen

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. Vzhledem k nemocniční a jí 
rovnocenné péči se použijí ustanovení 
nařízení (EHS) č. 1408/71 a nepoužijí se 
ustanovení článku 6. Členské státy 
definují, co v rámci této směrnice rozumí 
nemocniční péčí. 

a) zdravotní péče, která vyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu 
jedné noci;

Členské státy sestaví seznam léčby 
vyžadující vysoce specializovanou a 
nákladnou lékařskou infrastrukturu nebo 
zdravotnické vybavení nebo léčby spjaté 
s obzvláště vysokým rizikem pro pacienta 
nebo populaci, a proto se podřizuje 
nemocniční péči.
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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. nl

Justification

Het amendement komt hieraan tegemoet door duidelijk te stellen dat voor ambulante zorg de 
de naast elkaar bestaande procedures (verordening en D&K-procedure) blijven bestaan. 
Voor ziekenhuiszorg is het belangrijk dat de procedure van de Verordening, met 
voorafgaande toestemming, te behouden als enige mogelijkheid. Dit is conform de 
rechtspraak van het Europees Hof, die welliswaar de nood aan voorafgaande toestemming 
een belemmering van het vrij verkeer noemt maar in alle gevallen tot nog toe heeft aanvaard 
dat deze vereiste kan gerechtvaardigd worden door noodzaak van planning en het financiële 
evenwicht van de stelsels voor sociale zekerheid. In geen enkel arrest is tot  not toe 
geoordeeld dat deze voorafgaande toestemming voor ziekenhuiszorg niet meer mogelijk is. 
Dit heeft te maken met de band die er is tussen deze toestemmingsprocedure en de 
mogelijkheid om het eigen gezondheidszorgaanbod, zeker voor dure zorgvormen, te kunnen 
plannen.

Pozměňovací návrh 445
Åsa Westlund

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 
rozumí specializovaná zdravotní péče, 
která vyžaduje pokročilou lékařskou a 
technickou způsobilost. O tom, jaké 
výkony se považují za plánovanou 
specializovanou zdravotní péči, rozhoduje 
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každý členský stát.

a) zdravotní péče, která vyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu 
jedné noci,

b) zdravotní péče, která 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. sv

Odůvodnění

Je důležité, aby definice nemocniční péče nebyla založena na kritériu, zda je pacient ubytován 
nejméně po dobu jedné noci, protože taková definice by byla zavádějící. Definice by namísto 
toho měla být založena na tom, zda se jedná o vysoce specializovanou péči, která vyžaduje 
pokročilou lékařskou a technickou způsobilost.

Pozměňovací návrh 446
Christofer Fjellner

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 
rozumí

a) zdravotní péče, která vyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu 
jedné noci,
b) zdravotní péče, která nevyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu 
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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 péče, která je vysoce 
specializovaná a/nebo vyžaduje nákladnou 
lékařskou infrastrukturu nebo zdravotnické 
vybavení, nebo

– zdravotní péči zahrnující léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci

– zdravotní péče zahrnující léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci

Or. sv

Odůvodnění

Kritérium ubytování na jednu noc je nemoderní a může brzdit rozvoj odvětví zdravotní péče. 
Kritérium lze navíc různě vykládat, protože mezi jednotlivými zeměmi mohou být rozdíly 
v tom, pro jaké druhy léčby je pacient ubytován přes noc, lze ho tedy těžko uplatnit. Definice 
nemocniční péče by měla namísto toho vycházet z vysoce specializované a/nebo nákladné 
povahy takové péče, bez ohledu na to, zda je pacient ubytován přes noc, či nikoliv.

Pozměňovací návrh 447
Anja Weisgerber

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 zvláštní péčí rozumí taková zdravotní 
péče, která je podle ustanovení daného 
členského státu, v němž je pacient 
pojištěn, předmětem příslušného 
plánování pokrytí péče a potřeb, tak aby 
byla v tomto státě zajištěna účinná, 
hospodárná a plošná zdravotní péče. 
Kromě péče, která vyžaduje ubytování 
pacienta nejméně po dobu jedné noci nebo 
vysoce specializovanou a nákladnou 
lékařskou infrastrukturu nebo zdravotnické 
vybavení, případně představuje obzvlášť 
vysoké riziko pro pacienta nebo populaci, 
lze k této definici přidat i zdravotní péči, 
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která podle koncepce zdravotní péče 
příslušného členského státu předpokládá 
plánovanou infrastrukturu z jiných 
důvodů.

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. de

Odůvodnění

Navržená definice nemocniční a zvláštní péče je příliš úzká. V Německu by tak nepokryla ani 
částečně stacionární nebo ambulantní nemocniční péči, ani léčbu duševně nemocných 
pacientů na denních klinikách. Oprávnění určit, která nemocniční péče vyžaduje plánování, 
mají výhradně členské státy.

Pozměňovací návrh 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 v souladu 
s definicí stanovenou právními předpisy 
členského státu, v němž je pacient 
pojištěn, nemocniční péčí 
a specializovanou péčí rozumí zdravotní 
péče, kterou lze plánovat, pokud vyžaduje
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ubytování pacienta nejméně po dobu jedné 
noci nebo vysoce specializovanou 
a nákladnou lékařskou infrastrukturu nebo
zdravotnické vybavení, nebo pokud 
vyžaduje léčbu, která představuje 
konkrétní 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

Odůvodnění

Definice uvedená v návrhu Komise je zastaralá a nezohledňuje způsob, jakým je v současné 
době poskytována nemocniční a specializovaná péče.

Pozměňovací návrh 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
rozumí:

a) zdravotní péče, která vyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu 

a) zdravotní péče, která je vysoce 
specializovaná a/nebo vyžaduje 
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jedné noci; nákladnou zdravotnickou infrastrukturu 
nebo zdravotnické vybavení

b) zdravotní péče, která nevyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu 
jedné noci, uvedená na zvláštním 
seznamu. Tento seznam se omezí na:

b) zdravotní péče zahrnující léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci, nebo

– zdravotní péči, která vyžaduje vysoce 
specializovanou a nákladnou lékařskou 
infrastrukturu nebo zdravotnické 
vybavení, nebo

c) jiné typy léčby, kterou lze, vzhledem 
k charakteru nemoci, nejlépe uskutečnit 
v nemocnici.

– zdravotní péči zahrnující léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci.

Or. da

Pozměňovací návrh 450
Linda McAvan

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 
rozumí zdravotní péče podle definice 
uvedené v seznamu členského státu, 
v němž je pacient pojištěn, s omezením na 
oblasti:

a) zdravotní péče, která vyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu jedné 
noci;

a) zdravotní péče, která vyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu jedné 
noci; nebo

b) zdravotní péče, které nevyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu 
jedné noci, uvedená na zvláštním 
seznamu. Tento seznam se omezí na: 

b) zdravotní péče, která je vysoce 
specializovaná a/nebo vyžaduje 
nákladnou zdravotnickou infrastrukturu 
nebo zdravotnické vybavení; nebo

– zdravotní péči, která vyžaduje 
vysoce specializovanou a nákladnou 
lékařskou infrastrukturu nebo 
zdravotnické vybavení, nebo 

ba) zdravotní péče zahrnující léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci.
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– zdravotní péči zahrnující léčbu, 
která představuje obzvlášť vysoké riziko 
pro pacienta nebo populaci.

Or. en

Odůvodnění

Rozdíly v oblasti nároků a klinické praxe mezi členskými státy znamenají, že v praxi by 
jednotný evropský seznam typů léčby, u nichž by se vyžadovalo předchozí povolení, pouze 
mohl způsobit zmatení pacientů. Pacienti by měli mít možnost konzultovat seznam, v němž 
jsou stanoveny léčby, pro které tuzemský systém vyžaduje předchozí povolení.

Pozměňovací návrh 451
Colm Burke

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

. 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 
definice nemocniční péče omezuje na:

a) zdravotní péče, která vyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu jedné 
noci;

– zdravotní péči, která vyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu jedné 
noci, nebo zdravotní péči, která vyžaduje 
vysoce specializovanou a nákladnou 
lékařskou infrastrukturu nebo zdravotnické 
vybavení, nebo

b) zdravotní péče, které nevyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu 
jedné noci, uvedená na zvláštním 
seznamu. Tento seznam se omezí na: 

– zdravotní péči zahrnující léčbu, 
která představuje obzvlášť vysoké riziko 
pro pacienta nebo populaci.

– 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. 
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Or. en

Odůvodnění

Prostřednictvím tohoto pozměňovacího náverhu se usiluje o doplnění původního záměru 
zpravodaje, který obsahoval definici nemocniční péče všeobecně přijímanou jako standardní 
definici v rámci teorie řízení v oblasti veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh 452
Niels Busk

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 
rozumí:

a) zdravotní péče, která vyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu jedné 
noci;

a) zdravotní péče, která vyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu jedné 
noci;

b) zdravotní péče, uvedená na zvláštním 
seznamu zdravotní péče, která nevyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu jedné 
noci. Tento seznam se omezí na:

b) zdravotní péče, která nevyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu jedné 
noci, ale která:

– zdravotní péče, která vyžaduje vysoce 
specializovanou a nákladnou lékařskou 
infrastrukturu nebo zdravotnické vybavení, 
nebo

– vyžaduje vysoce specializovanou a 
nákladnou lékařskou infrastrukturu nebo 
zdravotnické vybavení, nebo

– zdravotní péči zahrnující léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci.

– zahrnuje léčbu, která představuje 
obzvlášť vysoké riziko pro pacienta nebo 
populaci.

Or. da



AM\764106CS.doc 15/82 PE418.342v01-00

CS

Pozměňovací návrh 453
Claude Turmes, Margrete Auken

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 alespoň:

a) zdravotní péče, která vyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu jedné 
noci; 

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:

b) zdravotní péče, která vyžaduje vysoce 
specializovanou a nákladnou lékařskou 
infrastrukturu nebo zdravotnické vybavení, 
nebo zdravotní péče zahrnující léčbu, která 
představuje obzvláště vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci.

– zdravotní péči, která vyžaduje vysoce 
specializovanou a nákladnou lékařskou 
infrastrukturu nebo zdravotnické vybavení, 
nebo

ba) zdravotní péče, u které je nezbytné 
plánování s cílem zachovat všeobecný 
přístup, územní i finanční dostupnost, 
kontrolovat náklady a zabránit výraznému 
plýtvání finančními, technickými a 
lidskými zdroji; 

– zdravotní péči zahrnující léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci.

bb) zdravotní péče pro pacienty 
s chronickými onemocněními, kteří 
vyžadují péči a/nebo léky, jež nejsou 
dodávány běžnými distribučními 
prostředky a nemohou být užívány 
samotným pacientem, takže vyžaduje 
podávání nebo dodávky nemocničními 
nebo specializovanými zařízeními.

Or. en

Odůvodnění

Kvůli souladu s názvem tohoto článku je specializovaná péče zahrnuta do tohoto 
pozměňovacího návrhu.

V souladu s judikaturou Evropského soudního dvora pojem nemocniční péče neoddělitelně 
souvisí s potřebou plánování.
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Pozměňovací návrh 454
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. - a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) každou zdravotní péči ve stavu 
ohrožení života nebo z lékařského 
hlediska předvídatelné možnosti 
způsobení trvalé újmy na zdraví. 

Or. pl

Pozměňovací návrh 455
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zdravotní péče, která vyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu jedné 
noci;

a) zdravotní péče, která vyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu jedné 
noci nebo která je definována právními 
předpisy státu, v němž je pacient pojištěn;

Or. en

Odůvodnění

Definice nemocniční péče vypracovaná Komisí neodpovídá skutečnému stavu služeb 
poskytovaných jako ambulantní ošetření v praxi. Aby definice nemocniční péče skutečnému 
stavu odpovídala, musí vycházet z definic členských států, v nichž jsou pacienti pojištěni. 
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Pozměňovací návrh 456
Bill Newton Dunn

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Diagnostické testy, skenování a 
rentgenová vyšetření obvykle prováděné 
ve spojení s mimonemocničními 
konzultacemi pacientů jsou považovány za 
mimonemocniční léčbu, pokud získají 
předchozí povolení, mohlo by to pro 
pacienty znamenat nutnost další 
přeshraniční návštěvy.

Or. en

Odůvodnění

Pacient nemůže v předstihu vědět, kterou diagnostickou metodu zdravotnický pracovník určí. 
Stávající znění účinně nutí pacienty, aby buď usilovali o předchozí povolení konzultací a 
jakýchkoliv diagnostických metod, nebo aby platili za další návštěvu.

Pozměňovací návrh 457
Thomas Ulmer

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. de
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Pozměňovací návrh 458
Marianne Thyssen

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. nl

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 8 odst. 1.

Pozměňovací návrh 459
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento seznam vytvoří Komise a může jej 
pravidelně aktualizovat. Tato opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká předchozího pozměňovacího návrhu k čl. 8 odst. 1. Rozdíly 
v oblasti nároků a klinické praxi mezi členskými státy znamenají, že v praxi by jednotný 
evropský seznam typů léčby, u nichž by se vyžadovalo předchozí povolení, pouze mohl 
způsobit zmatení pacientů. Pacienti by měli mít možnost konzultovat seznam, v němž jsou 
stanoveny léčby, pro které tuzemský systém vyžaduje předchozí povolení.
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Pozměňovací návrh 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

V návrhu směrnice si Komise osobuje pravomoci týkající se organizace zdravotní péče, které 
jsou podle článku 152 Smlouvy o ES vyhrazeny členským státům, což porušuje zásadu 
subsidiarity.

Pozměňovací návrh 461
Gyula Hegyi

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.

2. Tento seznam vytvoří Komise a může jej 
pravidelně aktualizovat.

Or. hu

Odůvodnění

Podstatné je, aby bylo možné uplatnit odlišné názory jednotlivých členských států při 
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sestavování seznamu, proto doporučujeme zařadit přípravu seznamu zaprvé do pravomoci 
členských států, zadruhé do pravomoci Komise, ale odděleně dle jednotlivých členských států 
a na základě návrhů členských států.

Pozměňovací návrh 462
Åsa Westlund

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..

2. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
rozhodne, jaká zdravotní péče bude 
považována za nemocniční péči podle 
kritérií v odstavci 1, a sdělí toto Komisi.

Or. sv

Odůvodnění

Členské státy by měly na základě těchto kritérií týkajících se toho, co má být považováno za 
nemocniční péči, vytvořit vlastní seznamy a sdělit to Komisi. To je v souladu s pravomocí 
členských států v oblasti zdravotní péče, a kromě toho je to přijatelnější než původně 
navrhovaný „seznam EU“.

Pozměňovací návrh 463
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento seznam vytvoří Komise a může jej 
pravidelně aktualizovat. Tato opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.

2. Příslušné orgány v členském státě, 
v němž je pacient pojištěn, vypracují 
seznam léčebných postupů považovaných 
za nemocniční nebo specializovanou péči 
a oznámí tento seznam Komisi.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem ke skutečnosti, že členský stát, v němž je pacient pojištěn, odpovídá za náhradů 
nákladů na zdravotní péči, je tedy na dotčeném členském státě, aby navrhl seznam nemocniční 
a specializované péče.

Pozměňovací návrh 464
Karin Jöns

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.

2. Příslušné vnitrostátní seznamy vytvoří 
samy členské státy. Seznamy budou 
pravidelně aktualizovány.

Or. de

Pozměňovací návrh 465
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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.

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 sb 
kontrolou podle čl. 19 odst. 3. Komise při 
sestavování tohoto seznamu počítá se 
zvláštním postavením evropských 
referenčních sítí podle článku 15. 

Or. nl
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Pozměňovací návrh 466
Frieda Brepoels

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.

2. Tento seznam vytvoří Komise a bude 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.

Or. nl

Odůvodnění

„Je však stále nejasné, kdy bude „zvláštní seznam“ k dispozici a kdy a jak často bude 
aktualizován. Je velmi důležité tento seznam aktualizovat často, protože míra technologických 
inovací v odvětví zdravotnictví je velmi vysoká. Nebude-li seznam aktualizován pravidelně, 
mohou být na trh uvedeny nové finančně nákladné způsoby léčby, které budou spadat do 
působnosti úpravy o „mimonemocniční péči“, což, jak se zdá, nebude vyžadovat předchozí 
povolení. Nebude-li tato technologie urychleně zapsána na seznam, může dojít k narušení 
finanční rovnováhy členských států.“, studie Mobilita pacientů v Evropské unii vypracovaná 
tematickým oddělením Parlamentu, s. 22. 

Pozměňovací návrh 467
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členský stát nemůže odmítnout 
poskytnutí pomoci a musí plně krýt péči o 
pacienta, který se na jeho území nachází 
v naléhavé situaci.

Or. it
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Odůvodnění

Ve jménu zásady solidarity je třeba plně zaručit pomoc pacientům, pokud se nacházejí 
v naléhavé situaci.

Pozměňovací návrh 468
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 - 5

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, 
zavede systém předchozího povolení pro 
náhradu nákladů v rámci svého systému 
sociálního zabezpečení na nemocniční péči 
poskytnutou v jiném členském státě 
jestliže:

a) pokud by byla zdravotní péče 
poskytnuta na jeho území, byla by hrazena 
systémem sociálního zabezpečení tohoto 
členského státu a

a) zdravotní péče nemůže být na jeho 
území včasně poskytnuta z důvodů 
dlouhých pořadníků; nebo

b) účelem tohoto systému je vyřešit 
odliv pacientů v důsledku provádění 
tohoto článku a zabránit tomu, aby vážně 
nenarušoval nebo nemohl vážně narušit:

aa) je přeshraniční péče nejúčinnějším 
způsobem organizace zdravotní péče pro 
místní obyvatelstvo, zejména v 
pohraničních oblastech; nebo

i) finanční rovnováhu systému sociálního 
zabezpečení členského státu a/nebo 

ab) se jedná o léčbu vzácných 
onemocnění; 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 

ac) je péče založena na smlouvách mezi 
zdravotními pojišťovnami a zdravotními 
ústavy v zahraničí .

4. Systém předchozího povolení je omezen 
na to, co je nezbytné a přiměřené k tomu, 
aby se zamezilo tomuto dopadu, a nesmí 
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představovat prostředek svévolné 
diskriminace.
5. Členský stát zveřejní veškeré relevantní 
informace o systémech předchozího 
povolení zavedených na základě 
ustanovení odstavce 3.

5. Členské státy sestaví prováděcí 
pravidla, která poskytnou podrobnosti 
k odstavci 3, písmenům ab) až ac) a 
obeznámí s nimi Evropskou komisi.

Or. nl

Odůvodnění

Předchozí povolení musí být hlavním pravidlem. Nicméně přeshraniční péče musí být 
samozřejmá a snadná v případě dlouhých pořadníků (zbytečný odklad) pacientů 
v pohraničních oblastech, pacientů se vzácným onemocněním a u smluvní péče. 

Pozměňovací návrh 469
Marianne Thyssen

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:

vypouští se

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. nl

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 8 odst. 1.

Pozměňovací návrh 470
Anja Weisgerber

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 náhradu nákladů na nemocniční 
nebo zvláštní péči, kterou definoval podle 
odstavce 1, jež bude poskytnuta v jiném 
členském státě, podmínit předchozím 
schválením.

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. de

Odůvodnění

Podle návrhu směrnice by mohla být stacionární péče v zahraničí podmíněna předchozím 
schválením pouze v případě, že by bylo podrobně vysvětleno, že jinak by byly narušeny vlastní 
struktury zdravotní péče. Je však nutno členským státům umožnit, aby i bez takového 
vysvětlení samy rozhodly, v kterých oblastech zdravotní péče považují za nutné plánování 
pokrytí potřeb a jak jej zajistí. 

Pozměňovací návrh 471
Richard Seeber

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 zavést všeobecný systém 
předchozího povolení pro náhradu nákladů 
v rámci svého systému sociálního 
zabezpečení na nemocniční a 
specializovanou péči poskytnutou v jiném 
členském státě.

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 
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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. en

Justification

The provision on prior authorisation (paragraph 3) goes beyond the Commission’s 
competence as referred to in Article 152 EC Treaty. At present, patient mobility across 
Member States accounts for only a tiny proportion of all patients in the healthcare system. 
Under the directive however, one would expect patient mobility to increase, especially in 
border regions and for certain types of treatment such as elective surgery

A general system of prior authorisation for hospital treatment should be set up giving 
Member States the possibility to control and plan their entire healthcare systems. Member 
States of treatment would thus be more likely to receive payment for the services they 
provided, since patients would have received prior authorisation for the treatment from the 
Member State of affiliation.

Pozměňovací návrh 472
Iles Braghetto

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 zavést systém předchozího povolení 
pro náhradu nákladů v rámci svého 
systému sociálního zabezpečení na 
nemocniční péči a jinou specializovanou 
péči podle definic každého jednotlivého 
členského státu.
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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. en

Justification

This amendment recognises that prior authorisation systems are valuable to patients in terms 
of providing them with clarity on matters such as what reimbursement they will be eligible for 
and what costs they will have to meet themselves, arrangements for any after-care needed and 
what will happen if anything goes wrong. Member States should be able to decide the 
circumstances in which prior authorisation systems are mandatory for patients seeking 
healthcare abroad, provided these systems meet criteria such as transparency and 
proportionality, are simple and straightforward, and provide timely responses to requests.

Pozměňovací návrh 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 

3. V souladu s článkem 1 může členský 
stát, v němž je pacient pojištěn, převzít po 
vydání předchozího povolení náhradu 
nákladů na nemocniční péči a na 
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nemocniční péči poskytnutou v jiném 
členském státě, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

specializovanou péči (podle definice 
členského státu, v němž je pacient 
pojištěn), které jsou poskytnuty v jiném 
členském státě.

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

Občané by mohli považovat předchozí povolení za omezení jejich práva na přeshraniční 
mobilitu, ve skutečnosti se však jedná o určitou záruku.

Pokud občané rozhodují sami o tom, kteří zdravotničtí pracovníci je ošetří, namísto toho, aby 
to bylo úkolem zdravotnických pracovníků, neexistuje žádná záruka, že poskytnutá zdravotní 
péče dosáhne nezbytné úrovně kvality a bezpečnosti. Je podstatné, aby byl zachován stav, kdy 
rozhodování přísluší zdravotnickým pracovníkům, kteří jsou schopni zabránit tomu, aby byla 
zdravotní péče poskytnuta zbytečně.
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Pozměňovací návrh 474
Åsa Westlund

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 zavést systém předchozího povolení 
pro náhradu nákladů v rámci svého 
systému sociálního zabezpečení na 
nemocniční péči poskytnutou v jiném 
členském státě.

a) Pokud by byla zdravotní péče 
poskytnuta na jeho území, byla by 
hrazena systémem sociálního zabezpečení 
tohoto členského státu.
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. sv

Odůvodnění

O zdravotní péči by měly v první řadě rozhodovat členské státy. To by mělo platit i pro 
případná rozhodnutí o systému předchozího povolení.
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Pozměňovací návrh 475
Niels Busk

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může zavést systém předchozího povolení 
prostřednictvím svého systému sociálního 
zabezpečení pro náhradu nákladů na 
nemocniční péči v jiném členském státě,

a) pokud by byla léčba poskytnuta na jeho 
území, byla by uhrazena v rámci systému 
sociálního zabezpečení členského státu a
b) účelem systému je řešení problému s 
odlivem pacientů v důsledku provádění 
tohoto článku a zabránění tomu, aby tento
odliv vážně narušil nebo pravděpodobně 
vážně narušil:
i) ekonomickou 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 
ekonomickým ztrátám, zachování 
vyvážených lékařských a nemocničních 
služeb přístupných pro všechny nebo 
zajištění kapacity pro léčbu nebo lékařské 
způsobilosti  na území daného členského 
státu.

Or. da

Odůvodnění

Členské státy si mají sami stanovit kritéria pro předchozí povolení a pro možnosti odepření 
povolení, pokud je pacientovi nabídnuta léčba ve lhůtě, rozumné z odborného hlediska.
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Pozměňovací návrh 476
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a 3 a (nové)

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 podřídit předchozímu povolení 
náhradu nákladů na nemocniční a 
specializovanou péči určenou v souladu 
s odstavcem 1 členským státem, v němž je 
pacient pojištěn, a poskytnutou v jiném 
členském státě. Členský stát, v němž je 
pacient pojištěn, transparentním 
způsobem předem určí kritéria pro 
odepření předchozího povolení, která se 
budou týkat naléhavých důvodů obecného 
zájmu. Předchozí povolení může být 
odepřeno z důvodů, mezi něž patří:

a) pokud by byla zdravotní péče 
poskytnuta na jeho území, byla by 
hrazena systémem sociálního zabezpečení 
tohoto členského státu a 

i) pojistitel nebo zmocněnec nemají žádný 
důkaz, že existuje klinická potřeba léčby;

b) účelem tohoto systému je vyřešit 
odliv pacientů v důsledku provádění 
tohoto článku a zabránit tomu, aby vážně 
nenarušoval nebo nemohl vážně narušit:

ii) pojistitel nebo zmocněnec rozhodli, že 
pacient nemá na dotčenou léčbu nárok;

i) finanční rovnováhu systému 
sociálního zabezpečení členského státu 
a/nebo 

iii) pojistitel nebo zmocněnec rozhodnou, 
že pacientovi nebo zdraví širší veřejnosti 
hrozí klinické riziko, pokud vycestuje do 
zahraničí, nebo že se na místě dotčené 
léčby poskytuje nevhodná následná péče 
či se provádí nevhodná následná opatření;

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 

iv) pokud má pojistitel nebo zmocněnec 
důkaz, jenž dokládá, že poskytovatel, 
k němuž si pacient přeje cestovat za 
účelem poskytnutí léčby, není svědomitý 
nebo se jedná o podvodníka.
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členského státu. 

3a. Členské státy mohou rovněž zamítnout 
požadavky, kdy pacienti mohou obdržet 
léčbu bez zbytečného odkladu v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn, a pokud 
existuje důkaz, že mobilita pacienta 
poškodí, nebo pravděpodobně poškodí, 
poskytnutí určité léčby na vnitrostátní 
nebo místní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se usiluje o objasnění toho, kdy se předchozí povolení může 
použít u žádostí o léčbu v jiném členském státě, a o objasnění důvodů odepření předchozího 
povolení. 

Pozměňovací návrh 477
Claude Turmes, Margrete Auken

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 vyžadovat předchozí povolení pro 
náhradu nákladů v rámci svého systému 
sociálního zabezpečení na nemocniční a 
specializovanou péči poskytnutou v jiném 
členském státě:

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

a) kvůli ochraně finanční rovnováhy
systému sociálního zabezpečení členského 
státu a/nebo
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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.

b) kvůli ochraně plánování a racionalizace 
v odvětví zdravotnictví prováděných
s cílem zachovat všeobecný přístup, 
územní i finanční dostupnost, kontrolovat 
náklady a zabránit výraznému plýtvání 
finančních, technických a lidských zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby nehledě na druh dotčené léčby vždy existoval systém předchozího 
povolení za účelem zaručení pacientova finančního krytí léčby obdržené v jiném členském 
státě. Systém předchozího povolení s tímto účelem je uveden v nařízeních 1408/71 a 
883/2004. Proto je spojení „zavést systém předchozího povolení“ zavádějící. Tento 
pozměňovací návrh přebírá znění používané v judikatuře Evropského soudního dvora.

Pozměňovací návrh 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 na nemocniční péči 
v jiném členském státě, pokud jsou splněny 
následující podmínky:

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

a) pokud by byla léčba poskytnuta na jeho 
území, byla by uhrazena v rámci systému 
sociálního zabezpečení členského státu a 

a) pokud by byla léčba poskytnuta na jeho 
území, byla by uhrazena v rámci systému 
sociálního zabezpečení členského státu a

b) účelem systému je řešení problému 
s odlivem pacientů v důsledku provádění 
tohoto článku a zabránění tomu, aby tento 
odliv vážně narušil nebo pravděpodobně 
vážně narušil:

b) účelem systému je řešení problému 
s odlivem pacientů v důsledku provádění 
tohoto článku a zabránění tomu, aby tento 
odliv narušil nebo pravděpodobně  narušil:
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i) ekonomickou rovnováhu systému 
sociálního zabezpečení členského státu 
a/nebo

i) ekonomickou 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 
ekonomickým ztrátám, zachování 
vyvážených lékařských a nemocničních 
služeb přístupných pro všechny nebo 
zajištění kapacity pro léčbu nebo lékařské 
způsobilosti na území daného členského 
státu.

ii) plánování a racionalizaci 
v nemocničním odvětví, prováděné za 
účelem zamezení nadbytečné kapacitě 
nemocnic, nerovnováze v poskytování 
nemocniční péče a logistickým a 
ekonomickým ztrátám, zachování 
vyvážených lékařských a nemocničních 
služeb přístupných pro všechny nebo 
zajištění kapacity pro léčbu nebo lékařské 
způsobilosti na území daného členského 
státu.

Or. da

Pozměňovací návrh 479
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Pokud to bude posouzeno jako vhodné 
k zabránění zvýšenému šíření 
multirezistentních bakterií.

Or. sv

Pozměňovací návrh 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Z žádného ustanovení této směrnice 
však nevyplývá pro poskytovatele 
zdravotní péče a/nebo zdravotnické 
systémy povinnost přijmout pacienta 
z jiného členského státu k plánované 
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léčbě nebo přijímat přednostně pacienty 
z jiných členských států na úkor jiných 
pacientů, kteří potřebují podobnou 
zdravotní péči a kteří by tím byli 
poškozeni, například v důsledku 
prodloužení čekací lhůty na léčbu.

Or. en

Odůvodnění

Využití zdravotní péče jednotlivými pacienty v zahraničí nemusí mít dopad pouze na 
plánování, organizaci a finanční udržitelnost zdravotnických systémů v členském státě, v němž 
je pacient pojištěn, ale rovněž v členském státě, v němž je léčba poskytována, přičemž v tomto 
případě by členské státy měly mít možnost přijímat opatření, která zaručí, že příliv pacientů 
z jiného členského státu nepoškodí ostatní pacienty.

Pozměňovací návrh 481
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Předchozí povolení by v každém 
případě mělo být uděleno, pokud pacient 
potřebuje lékařské ošetření běžně 
poskytované systémem sociálního 
zabezpečení členského státu, v němž je 
pacient pojištěn, a léčba nemůže být 
v tomto státě poskytnuta ve lhůtě, která je 
z lékařského hlediska ospravedlnitelná 
podle nařízení 1408/71 a nařízení 
883/2004.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zmínit na tomto místě omezení působnosti tohoto článku, které je důsledkem 
používání nařízení 1408/71 a 883/2004.
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Pozměňovací návrh 482
Claude Turmes, Margrete Auken

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. Požadavek předchozího povolení je 
omezen na to, co je nezbytné a přiměřené 
k tomu, aby se umožnilo členskému státu, 
v němž je pacient pojištěn, aby 
organizoval a poskytoval na svém území 
zdravotní péči vysoké kvality v souladu se 
zásadami všeobecného přístupu, 
solidarity, územní a finanční dostupnosti 
a demokratické kontroly, a nesmí 
představovat prostředek svévolné 
diskriminace.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby nehledě na druh dotčené léčby vždy existoval systém předchozího 
povolení za účelem zaručení pacientova finančního krytí léčby obdržené v jiném členském 
státě. Systém předchozího povolení s tímto účelem je uveden v nařízeních 1408/71 a 
883/2004. Proto je spojení „zavést systém předchozího povolení“ zavádějící. Tento 
pozměňovací návrh přebírá znění používané v judikatuře Evropského soudního dvora.

Pozměňovací návrh 483
Linda McAvan

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 nesmí 
představovat prostředek svévolné 
diskriminace.

Or. en
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Odůvodnění

Pojmy „nezbytné“ a „přiměřené“ nejsou z právního hlediska jednoznačném což by mohlo 
vést k dalším řízením u Evropského soudního dvora.

Pozměňovací návrh 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Systém předchozího povolení musí být 
omezen na to, co je nezbytné a přiměřené 
k zamezení takovýmto dopadům, a nesmí 
představovat prostředek svévolné 
diskriminace.

4. Systém předchozího povolení nesmí 
představovat prostředek svévolné 
diskriminace.

Or. da

Pozměňovací návrh 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Tento pozměňovací návrh má za cíl zachovat soulad s předchozím pozměňovacím návrhem 
k odstavci 3.
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Pozměňovací návrh 486
Åsa Westlund

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. sv

Pozměňovací návrh 487
Niels Busk

Návrh směrnice
Čl.  8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Systém předchozího povolení musí být 
omezen na to, co je nezbytné a přiměřené
k zamezení takovýmto dopadům, a nesmí 
představovat prostředek svévolné 
diskriminace.

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

Or. da

Pozměňovací návrh 488
Marianne Thyssen

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 

4 Systém předchozího povolení podle 
odstavce 1 je omezen na to, co je nezbytné 
a přiměřené k tomu, aby se zamezilo 
tomuto dopadu, a nesmí představovat 
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diskriminace. prostředek svévolné diskriminace.

Or. nl

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 8 odst. 1.

Pozměňovací návrh 489
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 platí 
nehledě na čl. 3 odst. 2 a je omezen na to, 
co je nezbytné a přiměřené k tomu, aby se 
zamezilo tomuto dopadu, a nesmí 
představovat prostředek svévolné 
diskriminace.

Or. nl

Pozměňovací návrh 490
Dagmar Roth-Behrendt

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 k tomu, 
aby se zamezilo tomuto dopadu, vychází ze 
spravedlivých, srozumitelných a 
transparentních kritérií a nesmí 
představovat prostředek svévolné 
diskriminace.

Or. en
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Odůvodnění

Pokud se členské státy rozhodnou pro zavedení předchozího povolení, mělo by se zakládat na 
spravedlivých, srozumitelných a transparentních kritériích. Výsledný systém by měl být 
funkční a rychlý a neměl by způsobovat neúsnosné čekací lhůty pacientů (zbytečné odklady).

Pozměňovací návrh 491
Bill Newton Dunn

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 k tomu, 
aby se zamezilo tomuto dopadu, a nesmí
představovat prostředek svévolné 
diskriminace. V této směrnici se 
předpokládá, že pacienti budou mít právo 
vybrat si přeshraniční zdravotní péči. 
Požadavek na předchozí povolení je 
výjimkou, nikoliv pravidlem. Pacienti, 
kteří uvažují o přeshraniční péči, by měli 
v případě existujících omezení informovat 
svůj vnitrostátní zdravotnický orgán. Je 
vysoce nepravděpodobné, že by jednotlivé 
případy nebo malý počet pacientů 
usilujících o přeshraniční zdravotní péči 
ohrozily řádné fungování vnitrostátního 
zdravotnického systému nebo jeho 
financování. Členské státy musí zveřejnit 
svá kritéria pro vyžadování předchozího 
povolení a jasně rozlišovat mezi 
zdravotnickými, správními a finančními 
hledisky.

Or. en

Odůvodnění

Předchozí pozměňovací návrhy k návrhu směrnice ohledně předchozího povolení se týkaly 
zásahu státu, pouze pokud byly ohroženy strategické zájmy, spíše než by se vycházelo 
z jednolivých případů. Rovněž proto, že se náhrada omezuje na léčbu povolenou státem, by 
běžné předchozí povolení představovalo dodatečné a nadměrné zatížení zdrojů a také by 
případně pacienty poškozovalo. V tomto pozměňovacím návrhu jsou v zámu srozumitelnosti 



PE418.342v01-00 42/82 AM\764106CS.doc

CS

pro pacienty stanoveny minimální normy odpovídající hlavním zárukám členských států.

Pozměňovací návrh 492
John Bowis

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 k tomu, 
aby se zamezilo tomuto dopadu, a nesmí 
představovat prostředek svévolné 
diskriminace nebo překážku volného 
pohybu osob. Podle postupů pro 
postoupení členského státu, v němž je 
pacient pojištěn, by pacienti postižení 
vzácnými onemocněními měli mít právo 
výběru ohledně místa přístupu ke 
zdravotní péči bez předchozího povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tam, kde bylo o předchozí povolení 
zažádáno a kde bylo vydáno, členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, zajistí, aby se 
od pacientů očekávala platba předem 
pouze u těch nákladů, u nichž by takovou 
platbu mohli očekávat, pokud by byla 
jejich péče poskytnuta v rámci 
zdravotnického systému členského státu, 
v němž je pacient pojištěn. U všech 
dalších nákladů by členské státy měly 
usilovat o přímý převod finančních 
prostředků mezi subjekty, které péči 
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financují, a těmi, které ji poskytují.

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Christofer Fjellner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Systémy předchozího povolení a 
případná omezení práv pacientů na 
přeshraniční zdravotní péči nesmějí být 
obecné, ale musí se v každém jednotlivém 
případě týkat vymezených léčebných 
postupů.

Or. sv

Odůvodnění

Pro usnadnění definice toho, která předchozí povolení jsou v souladu s čl. 8 odst. 3a a/nebo 
čl. 8 odst. 3b, je důležité, aby bylo vymezeno, pro jaké léčebné postupy jsou předchozí 
povolení vyžadována. To zvyšuje spolehlivost právního rámce a zmenšuje prostor pro chybné 
výklady. Přínosem pro členské státy je zejména to, že se takto mohou vyhnout budoucím 
soudním řízením a srozumitelněji informovat své občany.

Pozměňovací návrh 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 zařízení pro 
specializovanou péči a veškeré relevantní 
informace o systémech předchozího 
povolení zavedených na základě 
ustanovení odstavce 3.
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Or. es

Pozměňovací návrh 496
Marianne Thyssen

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 zveřejní veškeré relevantní 
informace o systémech předchozího 
povolení zavedených na základě 
ustanovení odstavce 1.

Or. nl

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 8 odst. 1.

Pozměňovací návrh 497
Gyula Hegyi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud právní předpis členského státu, 
v němž je pacient pojištěn, váže 
financování zdravotnických služeb na to, 
aby pacient v pojištěneckém vztahu využil 
zdravotnické služby u poskytovatele 
zdravotnických služeb 
spolufinancovaného z veřejných zdrojů, 
pak je členský stát, v němž je pacient 
pojištěn, povinen uhradit pouze takové 
náklady za léčbu provedenou v daném 
členském státě, již nemocný využil za 
stejných podmínek jako pojištěnci, kteří 
jsou pojištěni v členském státě, v němž 
byla léčba provedena.
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Or. hu

Odůvodnění

Pojištěnci, kteří jsou v členském státě, ve kterém jsou pojištěni, pojištěni u soukromého 
poskytovatele a kteří využijí zdravotnických služeb v jiném členském státě, mohou od 
členského státu, v němž jsou pojištěni, požadovat uhrazení takových nákladů léčby poskytnuté 
v členském státě, ve kterém byla léčba provedena, ke kterým tito pojištěnci nebyli v členském 
státě, v němž jsou pojištěni, oprávněni.

Pozměňovací návrh 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V členských státech, v nichž existuje 
všeobecný systém veřejného zdravotnictví, 
jsou pacienti, kteří se svobodně 
rozhodnou tohoto systému zdravotní péče 
využít, vázáni právním a procesním 
rámcem členského státu, v němž probíhá 
léčba, přičemž je třeba zajistit, aby 
neexistovala pozitivní diskriminace ve 
prospěch pacientů z jiných zemí.

Or. es

Odůvodnění

Vymezení práv a právního rámce pro všechny pacienty, kteří využijí zdravotní péče v určité 
zemi.
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Pozměňovací návrh 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud jde o všechny žádosti 
o povolení, které podají pojištěné osoby za 
účelem využití zdravotní péče v jiném 
členském státě, je nutno, aby členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, ověřil, zda byly 
splněny podmínky stanovené v nařízení 
(ES) č. 883/2004, a v kladném případě 
vydal předchozí povolení podle uvedeného 
nařízení.

Or. es

Odůvodnění

Nový odstavec 5 je v souladu s pozměňovacím návrhem na zrušení odstavce 2 tohoto článku. 
Návrh směrnice koliduje s platnou právní úpravou koordinace systémů sociálního 
zabezpečení. Překrytím směrnice a nařízení je umožněn vznik dvou souběžných systémů 
přeshraniční zdravotní péče a pacienti si tak mohou vybírat ze dvou systémů. Návrh tím 
vytváří právní nejistotu.

Pozměňovací návrh 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Členský stát, v němž je pacient 
pojištěn, musí předem stanovit 
transparentním způsobem kritéria, která 
používá pro odepření udělení předchozího 
povolení a která souvisí se zásadními 
hledisky obecného zájmu.

Or. es
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Odůvodnění

Návrh směrnice může způsobit nerovnost mezi pacienty. Některé z členských států organizují 
své zdravotnické služby takovým způsobem, že není uznáván nárok na náhradu nákladů na 
zdravotní péči plánovanou mimo jejich území. Pokud by byl zaveden tento nárok ve prospěch 
menšiny pacientů, vznikl by stav nerovnosti ve vztahu k většině pacientů. Pokud by byl tento 
nárok přiznán všem pacientům, znamenalo by to nutnost reorganizace zdravotnického 
systému členských států, a to na zcela odlišných základech, než na jakých fungovaly tyto 
systémy  v minulosti. Taková pravomoc náleží výhradně členským státům.

Pozměňovací návrh 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 lze na jeho území poskytnout tutéž 
léčbu, a to ve lhůtě, která je z lékařského 
hlediska odůvodněná s ohledem na 
současný zdravotní stav dotyčné osoby 
a na pravděpodobný vývoj jejího 
onemocnění.

Or. es

Odůvodnění

Nový odstavec 7 je v souladu s odstavcem 2. Navrhuje se, aby záruka toho, že zdravotní péči 
budou občanům poskytovat zdravotničtí pracovníci v zařízeních s náležitou úrovní kvality 
a bezpečnosti, byla odpovědností vnitrostátních zdravotnických orgánů (prostřednictvím 
předchozího povolení). Je podstatné, aby byl zachován stav, kdy rozhodování o otázce, zda je 
nutno poskytnout zdravotní péči v jiných členských státech, přísluší zdravotnickým 
pracovníkům veřejného sektoru, aby se zabránilo zbytečnému poskytování zdravotní péče.
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Pozměňovací návrh 502
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Systém předchozího schválení se 
nepoužije v případě akutních onemocnění 
a úrazů, které nesnesou odklad. Dále se 
povinnost předchozího schválení 
nevztahuje na přeložení pacienta 
z nemocnice v jednom členském státě do 
nemocnice v jiném členském státě.

Or. de

Odůvodnění

V naléhavých případech nelze předchozí schválení používat. Je třeba je posuzovat odděleně, 
neboť v těchto situacích si nelze předchozí schválení opatřit. Také v případě stacionárního 
pobytu pacienta v nemocnici zpravidla nelze čekat na převzetí nákladů.

Pozměňovací návrh 503
Claude Turmes, Margrete Auken

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členský stát, v němž je léčba 
poskytována, může přijmout vhodná 
opatření pro řešení přílivu pacientů, a aby 
předešly tomu, že tento příliv naruší, nebo 
pravděpodobně naruší, 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 
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na území daného členského státu. 
Členský stát, v němž je léčba poskytována, 
zanechá diskriminace z důvodu státní 
příslušnosti a zajistí, že se všechna 
opatření omezující volný pohyb omezí 
pouze na to, co je vhodné a přiměřené. 
Členský stát, v němž je léčba poskytována, 
oznámí tato opatření Komisi.

Or. en

Odůvodnění

V článku 5 této směrnice jsou stanoveny odpovědnosti členských států, v nichž je léčba 
poskytována, v případech přeshraniční zdravotní péče. Zatímco prostředky kontroly přílivu 
pacientů ze strany členského státu, v němž je pacient pojištěn, jsou upraveny jinde (článek 8), 
směrnice neuvádí možnosti členských států, v nichž je léčba poskytována, ohledně kontroly 
velkého přílivu pacientů, které mohou mít dopad na jejich zdravotnické systémy a možnosti 
provádění jejich odpovědností v oblasti zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 504
Jules Maaten

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pacienti se vzácnými onemocněními 
nepodléhají předchozímu povolení.

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s globálním nedostatkem znalostí a kvalifikace na vnitrostátní úrovni by 
pacientům se vzácnými onemocněními mělo být přiznáno právo rozhodnout, kde si pořídí 
zdravotní péči bez předchozího povolení. Mělo by jim rovněž být přiznáno právo, aby jejich 
léčba, často velmi nákladná, byla zemí původu plně uhrazena přímo zemi, v níž je léčba 
poskytována (bez povinnosti platit předem), dokonce a zejména tehdy, kdy léčba, kterou 
potřebují, ještě neexistuje v zemi, v níž je pacient pojištěn, neboť to je často důvod, proč 
potřebují cestovat do zahraničí.
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Pozměňovací návrh 505
Jules Maaten

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Pacienti, kteří jsou na pořadníku pro 
lékařské ošetření v členském státě, v němž 
jsou pojištěni, a kteří péči naléhavě 
potřebují, nepodléhají předchozímu 
povolení. 

Or. en

Odůvodnění

Pacienti, kteří jsou na pořadníku pro lékařské ošetření ve své domovské zemi a kteří péči 
naléhavě potřebují, by měli být zmocněni k tomu, aby vyhledali včasné ošetření v jiném 
členském státě, aniž by podléhali předchozímu povolení. Mělo by jim rovněž být přiznáno 
právo, aby jejich léčba, často velmi nákladná, byla zemí původu plně uhrazena přímo zemi, 
v níž je léčba poskytována (bez povinnosti platit předem).

Pozměňovací návrh 506
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Specializovaná léčba ve špičkových 

nemocničních zařízeních
1. Komise a členské státy podporují 
koordinaci špičkových nemocničních 
zařízení mimo jiné i za účelem vytvoření 
databáze pro pacienty, která by 
obsahovala údaje o dostupnosti těchto 
zařízení pro léčbu, a vytváření příslušných 
sítí, které by zaručovaly výměny 
odborníků, výměny informací, využívání 
zařízení na vysoké technické úrovni a 
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výměnu osvědčených zkušeností při péči o 
pacienty.
2. Členské státy určí příslušné celostátní 
orgány, které posoudí povahu 
onemocnění pacienta a potřebu 
specializované léčby a vyhotoví seznamy 
těch, kdo mají předběžné povolení 
využít léčbu ve špičkových zařízeních 
jiného státu, než je stát trvalého pobytu. 
Celostátní orgány úzce spolupracují s 
případně existujícími obdobnými orgány 
na regionální a místní úrovni. Členský 
stát, jehož státním příslušníkem je pacient, 
tedy zajistí nezbytné finanční prostředky 
na úhradu předběžně schválené péče.

Or. it

Odůvodnění

Je důležité řídit a motivovat koordinaci a vytváření špičkových nemocničních zařízení.

Pozměňovací návrh 507
Jules Maaten

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a

Evropský veřejný ochránce 
práv
Stížnostmi pacientů ohledně předchozího 
povolení, kvality léčby a plateb se zabývá 
evropský veřejný ochránce práv.

Or. en

Odůvodnění

Pacienti by měli mít právo, aby byl jejich hlas vyslyšen na úrovni EU, když si stěžují na 
důležité otázky, jako jsou předchozí povolení, kvalita léčby a platby.
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Pozměňovací návrh 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Článek 9

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, 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. 

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 ve lhůtách, které byly stanoveny 
členskými státy a zveřejněny předem. 

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

3. Členské státy transparentním způsobem 
předem určí kritéria pro odepření 
předchozího povolení uvedeného v čl. 8 
odst. 2.

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

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

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

d) pacientovu způsobilost vykonávat 
profesní činnost.

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.

5. Členské státy zajistí, aby veškerá správní 
nebo lékařská rozhodnutí o využívání 
zdravotní péče v jiném členském státě byla 
předmětem správního přezkumu, který 
může být případně založen na lékařském 
posudku, a aby mohla být přezkoumána v 
rámci soudního řízení, včetně ustanovení o 
předběžných opatřeních.

Or. fr

Odůvodnění

V čl. 8 odst. 3 je uvedena zásada přednosti nařízení 1408/71. Je tedy nutno zajistit, aby byl 
tento článek v souladu s pozměňovacími návrhy k článku 8. 

Je třeba upřesnit, na jakých dokumentech může být správní přezkum založen.

Pozměňovací návrh 509
Gyula Hegyi

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 

vypouští se
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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. 

Or. hu

Odůvodnění

Dle našeho názoru tuto otázku (zákaz odmítnutí žádosti o povolení) dostatečně upravují 
citované články nařízení (EHS) č. 1408/71, jejichž znění je zde zbytečné, navíc dále zvyšuje 
nejistotu úmyslu Komise ohledně dvou odlišných postupů povolení (podle návrhu směrnice, 
případně podle nařízení o koordinaci sociálního pojištění). Vztah těchto dvou právních úprav 
je nutno náležitě upravit v rámci článku 3. 

Pozměňovací návrh 510
Kartika Tamara Liotard

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. 22 odst. 1 písm. c) nařízení 1408/71, 
s pokrytím nákladů na zdravotní péči, které 
byly vynaloženy v jiném členském státě, a 
s dalšími podmínkami a náležitostmi 
uvedenými v čl. 6 odst. 1, byly založeny na 
objektivních nediskriminačních kritériích.
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.

Or. en
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Odůvodnění

Podle článku 152 Smlouvy o ES je ve výlučné pravomoci členských států rozhodnout o 
způsobech organizace a financování svých zdravotnických systémů, což zahrnuje jejich 
pravomoc určit systémy předchozího povolení pro nemocniční léčbu v zahraničí, přičemž 
bude dodržována judikatura Evropského soudního dvora. Návrh Komise ohledně předchozího 
povolení opět výrazně přesahuje rámec judikatury Evropského soudního dvora a je třeba jej 
rovněž zamítnout.

Pozměňovací návrh 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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. 3, s převzetím 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

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zvýšit právní srozumitelnost směrnice ve vztahu 
k nařízení.
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Pozměňovací návrh 512
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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.

1Členský 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. Přede dnem vstupu nařízení 
(ES) č. 883/2004 v platnost platí, že 
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. Ode dne vstupu nařízení (ES) 
č. 883/2004 v platnost, platí, že 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 článku 
20 nařízení č. 883/2004.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 513
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V členských státech mohou existovat 
omezení týkající se volby poskytovatele 
nebo jiné domácí mechanismy plánování, 
které se na jejich území používají, včetně 
podmínek, kritérií způsobilosti a právních 
a správních náležitostí týkajících se 
například pravidel používání veřejných 
zdrojů na zdravotní péči. Ta se mohou 
vztahovat rovněž na přeshraniční 
mimonemocniční péči, pokud dodržují 
svobody vnitřního trhu a pokud jsou 
veškerá taková omezení přístupu 
k dotčené péči v zahraničí nezbytná, 
přiměřená a nediskriminační.

Or. sv

Odůvodnění

S ohledem na pravomoci členských států v odvětví zdravotnictví je důležité, aby směrnice 
připouštěla jejich právo zvolit si, jaký typ péče a co a v jaké podobě má být financováno 
z veřejných zdrojů. Pravidla nesmějí být diskriminační a kritéria musí být jasná a předem 
známá.

Pozměňovací návrh 514
Colm Burke

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 ve lhůtě, která by neměla 
přesáhnout patnáct kalendářních dnů.
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Or. en

Odůvodnění

Pacienti by při zpracování svých žádostí neměli čelit zbytečným administrativním odkladům.  
Aby bylo zajištěno, že tyto odklady nevzniknou, je důležité stanovit jasné lhůty, které by 
obecně neměly být překračovány.

Pozměňovací návrh 515
John Bowis

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 přiměřených lhůtách, které 
byly stanoveny členskými státy a 
zveřejněny předem. Při projednávání 
těchto žádostí se přihlédne k naléhavosti a 
individuálním okolnostem.

Or. en

Pozměňovací návrh 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 se zohlední naléhavost 
a okolnosti jednotlivých případů.
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Or. es

Justification

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.

Pozměňovací návrh 517
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud v členském státě existují 
pravidla zahrnující to, že pokud péče 
poskytovaná soukromým poskytovatelem, 
který financuje části své činnosti 
prostřednictvím soukromých pojištění, 
není hrazena z veřejných zdrojů, mohou 
členské státy rozhodnout, že tato pravidla 
se mohou vztahovat také na přeshraniční 
péči, aby bylo zabráněno diskriminaci 
poskytovatelů na základě toho, v jakém 
členském státě se nacházejí.

Or. sv

Odůvodnění

S ohledem na pravomoci členských států v odvětví zdravotní péče je důležité, aby směrnice 
připouštěla jejich právo zvolit si, jaký typ péče a co a v jaké podobě má být financováno 
z veřejných zdrojů. Pravidla nesmějí být diskriminační a kritéria musí být jasná a předem 
známá.
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Pozměňovací návrh 518
Thomas Ulmer

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 
odst. 3.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
odst. 3.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tento odstavec je již obsažen v pozměňovacím návrhu k článku 8 (nový článek 5a). Má se za 
to, že je třeba jej vypustit pro nadbytečnost.

Pozměňovací návrh 520
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

předem určí kritéria pro odepření a/nebo 
výjimku z předchozího povolení uvedeného 
v čl. 8 odst. 3.

Or. nl

Pozměňovací návrh 521
Kartika Tamara Liotard

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 
odst. 3.

3. Členské státy transparentním způsobem 
předem určí kritéria pro odepření 
předchozího povolení.

Or. en

Odůvodnění

Podle článku 152 Smlouvy o ES je ve výlučné pravomoci členských států rozhodnout o 
způsobech organizace a financování svých zdravotnických systémů, což zahrnuje jejich 
pravomoc určit systémy předchozího povolení pro nemocniční léčbu v zahraničí, přičemž 
bude dodržována judikatura Evropského soudního dvora. Návrh Komise ohledně předchozího 
povolení opět výrazně přesahuje rámec judikatury Evropského soudního dvora a je třeba jej 
rovněž zamítnout.

Pozměňovací návrh 522
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V každém případě je předchozí 
povolení uděleno dotčené osobě, které 
nemůže být poskytnuta dotčená léčba 
v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn, ve lhůtě, která je z lékařského 
hlediska odůvodněná, přičemž se zohlední 
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současný zdravotní stav pacienta a 
pravděpodobný průběh jeho onemocnění.

Or. en

Odůvodnění

Zásada „zbytečných odkladů“ by měla být do směrnice zahrnuta, protože tvoří nedílnou 
součást judikatury. Znění této zásady by mělo odpovídat znění uvedenému v nařízení 
883/2004 (čl. 22 odst. 2), tj. že předchozí povolení musí být uděleno, pokud neexistují 
zbytečné odklady. Stejné kritérium zahrnuté do směrnice zjednoduší koordinaci a používání 
dotčených dvou systémů a zvýší právní jistotu.

Pozměňovací návrh 523
John Bowis

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou pacientům 
nabídnout dobrovolný systém předchozího 
oznámení, přičemž proti předložení tohoto 
oznámení pacient obdrží doklad, na němž 
bude uvedena maximální uhraditelná 
částka. Tento doklad lze předložit 
v nemocnici, kde je poskytována léčba, a 
náhrada pak bude provedena přímo 
z členského státu, kde je pacient pojištěn.

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Riitta Myller
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou pacientům 
nabídnout dobrovolný systém předchozího 
povolení, kdy pacient získá toto povolení 
v podobě poukázky na službu, která uvádí, 
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jaká péče bude pacientovi uhrazena, i 
skutečné náklady na péči. Poukázku na 
služby lze předložit v nemocnici, kde 
ošetření probíhá, přičemž poté příslušné 
náklady uhradí přímo členský stát, v němž 
je pacient pojištěn.

Or. fi

Pozměňovací návrh 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy, v nichž jsou pacienti 
pojištěni, zajistí, že po pacientech, kteří 
obdrželi předchozí povolení pro využití 
zdravotní péče v zahraničí budou 
požadovány pouze platby předem nebo 
doplatky do zdravotnických systémů 
a/nebo poskytovatelům v členském státě, 
v němž je léčba poskytována, pouze do té 
výše, která by byla vyžadována 
v samotném členském státě, v němž je 
pacient pojištěn.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy jsou povinny usnadňovat mobilitu pacientů v těch případech, kdy je to vhodné, a 
zajišťovat spravedlivý přístup ke zdravotní péči v zahraničí. Proto musí rovněž odstranit 
pacientům všechny praktické překážky pro využití zdravotní péče v zahraničí, jako je 
například nutnost plateb předem a doplatků do zdravotnických systémů nebo poskytovatelům 
v členském státě, v němž je léčba poskytována.
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Pozměňovací návrh 526
Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou nabízet 
pacientům dobrovolný systém předchozího 
povolení který znamená, že členský stát, 
kde je pacient pojištěn, přímo zaplatí 
poskytovateli v jiném státě.

Or. sv

Odůvodnění

Otázka, jak může příjemce vyhledat péči v jiném členském státě, by nikdy neměla záviset na 
tom, zda může příjemce péče sám vydat peníze. Proto by měl existovat systém pro transferové 
platby mezi členským státem a poskytovatelem.

Pozměňovací návrh 527
John Bowis

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. en
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Pozměňovací návrh 528
Thomas Ulmer

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. de

Pozměňovací návrh 529
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh zachovává soulad s pozměňovacím návrhem k čl. 9 odst. 2.

Pozměňovací návrh 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy musí při stanovování lhůt 
na vyřízení žádostí o využití zdravotní péče 
v jiném členském státě zajistit zohlednění:

4. Členské státy musí podle zásady pořadí
a potřeby při stanovování lhůt na vyřízení 
žádosti o využití zdravotní péče v jiném 
členském státě zajistit zohlednění:

Or. da

Odůvodnění

Rádi bychom zdůraznili, že se jedná o základní zásadu pořadí a potřeby, jíž se také týká 
pozměňovací návrh k článku 1.

Pozměňovací návrh 531
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – úvodní část

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:

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – úvodní část

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:

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

Or. en

Odůvodnění

Při zohlednění zdravotního stavu, stupně bolestí, povahy zdravotního postižení a schopnosti 
vykonávat profesní činnost by členské státy měly co nejlépe stanovit lhůtu na základě kritérií, 
se kterými jsou pacienti v předstihu seznámeni.

Pozměňovací návrh 533
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) konkrétní zdravotní stav, a) konkrétní zdravotní stav, a sociální 
podmínky,

Or. nl
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Pozměňovací návrh 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) naléhavost léčby,

Or. en

Odůvodnění

Přestože mnohokrát není zdravotní stav bolestivý, může vyžadovat naléhavou léčbu.

Pozměňovací návrh 535
Urszula Krupa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) možnost provedení léčebného postupu 
bez újmy pro pacienta v zemi, kde má 
bydliště, 

Or. pl

Odůvodnění

Každý členský stát je povinen zajistit léčebný postup nejprve na svém území, přičemž vždy o 
rozhodnutí i jeho zrušení informuje.
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Pozměňovací návrh 536
Iles Braghetto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) institucionální akreditaci 
hostitelského zdravotnického zařízení.

Or. it

Odůvodnění

Akreditace je jedním z důležitých prvků, které je třeba zohlednit při využívání zdravotní péče 
v zahraničí v kvalifikovaném zařízení.

Pozměňovací návrh 537
Urszula Krupa

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát vždy informuje o způsobu 
odvolání proti vydanému rozhodnutí.

Or. pl

Odůvodnění

Každý členský stát je povinen zajistit léčebný postup nejprve na svém území, přičemž vždy o 
rozhodnutí i jeho zrušení informuje.
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Pozměňovací návrh 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Vzhledem k tomu, že v některých 
veřejných zdravotnických systémech je 
obtížné přesně určit náklady na všechny 
služby a zákroky, je nutno, aby bylo po 
přijetí této směrnice započato čtyřleté 
období, během něhož budou vyhodnoceny 
náklady a porovnány nabídky služeb, 
které se od sebe v jednotlivých členských 
státech výrazně liší.

Or. es

Odůvodnění

Mnohé z členských států, v nichž existují bezplatné veřejné zdravotnické služby, včetně 
distribuce léčiv, budou muset vytvořit souběžný systém pro přijímání finančních prostředků. 

Pozměňovací návrh 539
Claude Turmes, Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Systémy předchozího povolení musí 
být k dispozici na úrovni příslušné pro 
řízení zdravotní služby členského státu a 
pro pacienty musí být dostupné a 
transparentní. Pravidla pro žádost a 
odepření předchozího povolení musí být 
dostupné před podáním žádosti, aby tak 
mohla tato žádost být vypracována za 
rovných podmínek a transparentně.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité zajistit dostupnost systémů pro žádosti o předchozí povolení.

Pozměňovací návrh 540
Françoise Grossetête

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.

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 541
Maria Berger

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.

5. Členské státy zajistí, aby veškerá správní 
rozhodnutí o využívání zdravotní péče 
v jiném členském státě, zejména v případě 
odepření předchozího povolení uvedeného 
v čl. 8 odst. 3, byla předmětem správního 
přezkumu a aby mohla být přezkoumána 
v rámci soudního řízení, včetně ustanovení 
o předběžných opatřeních.

Or. de
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Pozměňovací návrh 542
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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.

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. Členské státy umožní rozvoj 
mezinárodního systému pro mimosoudní 
urovnávání sporů v oblasti přeshraniční 
zdravotní péče.

Or. es

Odůvodnění

Je navrhováno připojit jeden odstavec převzatý z čl. 12 odst. 2 písm. d), neboť se má za to, že 
odpovědnost za tuto činnost náleží členským státům, nikoliv vnitrostátním kontaktním místům 
pro přeshraniční zdravotní péči.

Pozměňovací návrh 543
Bill Newton Dunn

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Nehledě na zvolený systém musí být 
postupy odvolání přizpůsobeny všem a 
musí být všem dostupné, tj. otevřené, 
rychlé, levné, nezávislé a uzpůsobené pro 
použití nemocnými nebo zraněnými 
pacienty, jejichž mateřským jazykem 
nemusí být jazyk členského státu. Kritéria 
pro rozhodování o odvoláních musí být 
zveřejněna.
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Or. en

Odůvodnění

Některé stávající postupy odvolání jsou nadměrně zatěžující, například ve Spojením 
království, kde je jedinou úřední cestou pro odvolání Judicial Review, který je pomalý, 
nákladný a obtížný. V tomto pozměňovacím návrhu jsou v zámu srozumitelnosti pro pacienty 
stanoveny minimální normy odpovídající hlavním zárukám členských států.

Pozměňovací návrh 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy podporují opatření a 
projekty na zajištění jazykové pomoci a 
informací o péči o pacienty po dobu 
hospitalizace.

Or. it

Odůvodnění

Je důležité, aby pacientům bylo zabezpečeno dorozumění ohledně léčby, které jsou 
podrobováni, a aby jim bylo zaručeno, že mohou vyjádřit informovaný souhlas s léčbou, jíž 
jsou podrobováni.

Pozměňovací návrh 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Článek 10

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 

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. Tyto informace 
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podmínkách, které se vztahují mimo jiné 
na případy újmy, která byla způsobena 
v důsledku využití zdravotní péče v jiném 
členském státě.

obsahují zejména:

• seznam zdravotnických služeb hrazených 
v rámci zdravotnického systému 
členského státu, v němž je pacient 
pojištěn, včetně údajů týkajících se míry 
proplácení a hrazení nákladů;
normy kvality a bezpečnosti používané 
v členském státě, v němž je poskytována 
léčba;
• dostupnost, ceny, osvědčení 
o kvalitě, rizika spojená s poskytovanou 
zdravotní péčí a informace o 
podrobnostech  pojistného krytí 
poskytovatele zdravotní péče nebo jiných 
způsobů osobní či kolektivní ochrany 
profesní odpovědnosti poskytovatelů 
zdravotní péče v členském státě, v němž je 
léčba poskytována;
• seznam poskytovatelů zdravotní péče, 
kteří jsou uznáni příslušnými orgány 
členského státu, v němž je léčba 
poskytována; 
• nároky pacienta, postupy týkající se 
přístupu k uvedeným nárokům a systémy 
odvolání a nápravy, pokud jsou pacientovi 
tyto nároky odpírány; 
• platné podmínky, které se vztahují mimo 
jiné na případy újmy, která byla způsobena 
v důsledku využití zdravotní péče v jiném 
členském státě.
Členské státy zaručí, že budou tyto 
informace odpovídat pojetí veřejného 
zdraví, že budou nestranné, srovnatelné, 
nezprostředkované a úplné.

2. Informace uvedené v odstavci 1 se 
zpřístupní tak, aby byly snadno dostupné, i 
elektronickou cestou, a zahrnují informace 
o nárocích pacienta, o postupech 
týkajících se přístupu k uvedeným 
nárokům a o systémech odvolání a 
nápravy, pokud jsou pacientovi tyto 

2. Informace uvedené v odstavci 1 se 
zpřístupní tak, aby byly snadno dostupné, i 
elektronickou cestou, a budou 
shromažďovány v souladu se způsobem 
spolupráce definovaným v článku 13.
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nároky odpírány.
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. Komise může v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 2 vytvořit 
standardní formát Společenství pro 
předběžné informace uvedené v odstavci 1.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba, aby směrnice obsahovala minimální informace, které mají být poskytnuty pacientům 
cestujícím do jiného členského státu za účelem využití zdravotní péče, s cílem zajistit 
pacientům nejvyšší možnou bezpečnost. Je také nutno uvést zásady týkající se poskytování 
informací v oblasti zdravotnictví.

Pozměňovací návrh 546
Linda McAvan

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, včetně informací o 
způsobech určování nároků pacientů, o 
postupech týkajících se přístupu 
k uvedeným nárokům a o systémech 
odvolání a nápravy, pokud jsou pacientovi 
tyto nároky odpírány, a o platných 
podmínkách, které se vztahují mimo jiné 
na případy újmy, která byla způsobena 
v důsledku využití zdravotní péče v jiném 
členském státě. Členské státy by měly 
provádět konzultace se zúčastněnými 
subjekty, aby byla zajištěna srozumitelnost 
a dostupnost informací.

Or. en
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Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se usiluje o srozumitelnost sloučením odstavců 1 a 2. Rovněž 
je důležité konzultovat skupiny pacientů a ostatní zúčastněné subjekty, aby se zajistila snadná 
srozumitelnost informací.

Pozměňovací návrh 547
Claude Turmes, Margrete Auken

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. V informacích o 
přeshraniční péči se jasně rozlišuje mezi 
právy, které pro pacienty vyplývají z této 
směrnice, a právy vyplývajícími z nařízení 
o koordinaci systému sociálního 
zabezpečení podle čl. 3 odst. 1 písm. f)

Or. en

Odůvodnění

Pokud se pacient dobrovolně rozhodne pro léčbu v jiném členském státě, jejich práva 
v oblasti nápravy, následné péče atd. se liší od práv podle nařízení o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení, protože se liší postup rozhodování. Je zásadní, aby byli případní 
pacienti dopodrobna seznámeni s odlišnými prvky v oblastech odpovědnosti a rizika.

Pozměňovací návrh 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zajistí, aby fungovaly mechanismy pro 

1. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zajistí, aby fungovaly mechanismy pro 
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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. 

poskytování informací na vyžádání 
pacientům o využívání zdravotní péče 
státními příslušníky jiných členských 
států a o platných podmínkách, které se 
vztahují mimo jiné na případy újmy, která 
byla na jeho území způsobena v důsledku 
využití zdravotní péče.

Or. es

Odůvodnění

Tento článek ukládá členským státům povinnost informovat o údajích, jimiž disponují jiné 
členské státy. To pro ně představuje nadměrnou zátěž. K tomu, aby byly tyto informace 
občanům k užitku, by bylo navíc potřeba neustále je aktualizovat, což se nejeví jako schůdné. 
Má se za to, že by bylo postačující, aby byl každý členský stát odpovědný za podávání 
informací týkajících se poskytování zdravotní péče na vlastním území.

Pozměňovací návrh 549
Frieda Brepoels

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 a o platných 
podmínkách, které se vztahují mimo jiné 
na případy újmy, která byla způsobena 
v důsledku využití zdravotní péče v jiném 
členském státě. Členské státy zajistí, že 
tyto informace budou nezávislé, úplné a 
nestranné. 

Or. en

Odůvodnění

Pacienti mají nárok seznámit se s vysoce kvalitními informacemi, aby mohli učinit 
informované rozhodnutí. 
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Pozměňovací návrh 550
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 a o platných 
podmínkách, které se vztahují mimo jiné 
na případy újmy, která byla způsobena 
v důsledku využití zdravotní péče vjiném 
členském státě. V informacích týkajících 
se přeshraniční péče se jasně rozliší 
práva, která mají pacienti na základě této 
směrnice, a práva na základě nařízení o 
koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení podle čl. 3 odst. 1 písm. f).

Or. nl

Pozměňovací návrh 551
Dagmar Roth-Behrendt

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 a o platných 
podmínkách, které se vztahují mimo jiné 
na případy újmy, která byla způsobena 
v důsledku využití zdravotní péče v jiném 
členském státě. Organizace pacientů 
mohou být zapojeny do spolupráce 
s příslušnými vnitrostátními orgány 
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v procesu rozšiřování informací a jejich 
poskytování pacientům.

Or. en

Odůvodnění

Organizace pacientů jsou cenným zdrojem při podpoře příslušných vnitrostátních orgánů 
zapojených do procesu přímého rozšiřování a poskytování informací pacientům.

Pozměňovací návrh 552
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 se 
zpřístupní tak, aby byly snadno dostupné, 
i elektronickou cestou, a zahrnují 
informace o nárocích pacienta, o 
postupech týkajících se přístupu 
k uvedeným nárokům a o systémech 
odvolání a nápravy, pokud jsou pacientovi 
tyto nároky odpírány.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací náverh souvisí s předchozím pozměňovacím návrhem k čl. 10 odst. 1, 
v němž byly kvůli srozumitelnosti sloučeny dva odstavce do jednoho.

Pozměňovací návrh 553
Evangelia Tzampazi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 se 2. Informace uvedené v odstavci 1 se 
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zpřístupní tak, aby byly snadno dostupné, i 
elektronickou cestou, a zahrnují informace 
o nárocích pacienta, o postupech týkajících 
se přístupu k uvedeným nárokům a o 
systémech odvolání a nápravy, pokud jsou 
pacientovi tyto nároky odpírány.

zpřístupní tak, aby byly snadno dostupné, i 
elektronickou cestou, budou zveřejněny ve 
formátech přístupných osobám se 
zdravotním postižením, a zahrnují 
informace o nárocích pacienta, o postupech 
týkajících se přístupu k uvedeným 
nárokům a o systémech odvolání a 
nápravy, pokud jsou pacientovi tyto nároky 
odpírány.

Or. en

Odůvodnění

Veškeré informace musí být dostupné osobám se zdravotním postižením, oby mohly vykonávat 
svá práva.

Pozměňovací návrh 554
Linda McAvan

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Informace o přeshraniční zdravotní péči by měla zohledňovat rozdíly ve způsobech řízení a 
organizace zdravotnických systémů různých členských států. Standardní formát Společenství 
by proto mohl být kontraproduktivní. 
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Pozměňovací návrh 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 s pomocí 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

Nepovažuje se za přípustné, aby tvůrcem standardního formátu Společenství mohla být 
Komise. To by mělo být společným úkolem členských států, které mají možnost využít přitom 
pomoc ze strany Komise.

Pozměňovací návrh 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise kontroluje provádění směrnice 
a podporuje činnosti směřující ke 
koordinaci a k rozšiřování vysokých 
standardů kvality zdravotní péče.

Or. it

Odůvodnění

Je důležité posilovat koordinaci na evropské úrovni a zabezpečit tak, aby evropští pacienti 
měli větší možnost obdržet péči na vysoké úrovni.
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