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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rešpektovať komplementárnosť žien a mužov, uplatňovať zásadu rovnosti

Keď sa európsky zákonodarca zaoberá otázkou práv pacientov, treba uplatniť zásadu rovnosti. 
Ženy a muži sa navzájom dopĺňajú. Nikto nespochybňuje skutočnosť, že potreby v oblasti 
zdravotnej starostlivosti sa prejavujú inak u žien ako u mužov. K trvalým základným 
hodnotám spoločným pre systémy zdravotníctva EÚ, ktoré prijala rada v júni 2006, t. j. 
k univerzálnosti, prístupu ku kvalitnej starostlivosti a solidarite, sa pridáva zásada „rovnosť 
v zdravotníctve“, čo znamená, že mužom a ženám sa poskytuje rovnaká starostlivosť 
vtedy, keď majú spoločné potreby, ale zároveň sa rovnoprávnym spôsobom zohľadnia 
ich odlišné potreby.

Spravodajkyňa trvá na tom, že treba zaručiť prístup k systémom verejného zdravia
v cezhraničnom kontexte. Ide samozrejme o poskytovanie gynekologicko-pôrodníckej 
starostlivosti a starostlivosti súvisiacej s ochranou matky a dieťaťa v súlade s definíciou 
Svetovej zdravotníckej organizácie prijatou na 56. svetovom zhromaždení pre zdravie v Alma 
Ate (rezolúcia A56/27)1.

Spravodajkyňa zdôrazňuje svoju obavu v rámci Výboru pre práva žien, pokiaľ ide o liečbu 
rakoviny prsníka, ktorá je v súčasnosti v EÚ hlavným dôvodom úmrtia u žien vo veku 35 až 
55 rokov. Prevencia, mamografické vyšetrenie a liečba rakoviny prsníka alebo rakoviny krčka 
maternice by mali byť zahrnuté do systému úhrady nákladov na cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť. Rovnaké požiadavky sú potrebné pre mužov, ktorí by tiež mali mať možnosť 
využívať preventívne opatrenia, screening a liečbu rakoviny pľúc, prostaty, pankreasu alebo 
semenníkov. Môžeme zachrániť život mnohých žien/matiek a mužov/otcov, ktorí nevedia, že 
sú postihnutí rakovinou, ak zákonodarca nebude brániť posilneniu cezhraničnej spolupráce 
v tejto oblasti a ak sa členské štáty zaviažu k aktívnej spolupráci v tejto oblasti.

Z postupov úhrady liečebných nákladov a nákladov na zdravotnú starostlivosť je 
zrejmý rozdiel medzi mužmi a ženami. Poisťovne, vzájomné spoločnosti a organizácie 
financujúce zdravotnú starostlivosť by mali ukončiť všetky formy diskriminácie vrátane 
skrytej diskriminácie, ak sú napríklad založené na rizikových faktoroch súvisiacich 
s dedičnými alebo genetickými chorobami. Rovnako by mali prestať počítať náklady na 
poistenie a výšku poistného na základe pohlavia a na základe povahy práce, pre ktorú sa 
stanovuje koeficient. Pri výpočte nákladov a výšky poistného by sa mala v príslušných 
mechanizmoch ukončiť akákoľvek diskriminácia založená na koeficiente zodpovedajúcom 
povahe práce. Veľa žien totiž nepracuje na formálnom trhu práce, ale pôsobia v iných 
činnostiach, ako je napríklad účasť na fungovaní sietí solidarity medzi generáciami, výchova 
a vzdelávanie detí alebo starostlivosť o staršie osoby; Spravodajkyňa pripomína, že je preto 
potrebné počítať náklady a poistné najmä v prípade žien vzhľadom na životný cyklus.

S cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii medzi pacientmi na základe majetku alebo 
národnosti navrhujem, aby sme čerpali zo skúseností s prípravou Európskeho liekopisu, 

                                               
1 (Medzinárodná konferencia o primárnej zdravotnej starostlivosti: 25. výročie, Alma Ata, správa sekretariátu, 
bod 14.18 návrhu programu z 24. apríla 2003.)
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ktorý je iniciatívou Rady Európy so sídlom v Štrasburgu, podporuje lepší pohyb liekov medzi 
svojimi členmi a je zárukou ich kvality.

Poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti predstavuje obrovský potenciál pre 
medziregionálnu spoluprácu. Táto spolupráca má rôzne podoby v závislosti od 
zemepisného usporiadania – staré členské štáty (EÚ-15) v porovnaní s novými členskými 
štátmi (EÚ-12) a niekoľko zoskupení nových a starých členských štátov, najmä v strednej 
Európe. Sociálno-ekonomický regionálny rozvoj je často nerovnomerný a jeho dôsledkom je 
rovnako nerovnomerná organizácia verejného zdravia. Táto situácia je zjavná predovšetkým 
na križovatke medzi starými a novými členskými štátmi. Členské štáty by preto mali prijať 
všetky opatrenia, ktoré umožnia predvídať hospodárske a organizačné dôsledky, ktorým sa 
budú musieť prispôsobiť odborníci v oblasti zdravotníctva, poskytovatelia zdravotníckych 
služieb a zdravotné poisťovne. Treba totiž zosúladiť požiadavky pacientov, ktorí využívajú 
cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, s povinnosťami zamestnancov v zdravotníctve, ktorých 
sa dotýka nové chápanie zdravotných služieb z ekonomického hľadiska. Zdravie 
a zdravotnícke služby nemožno vnímať výlučne z ekonomického hľadiska a uplatňovať na ne 
pravidlá hospodárskej súťaže. Tento prístup objasňuje aj to, prečo je potrebné, aby táto 
smernica vychádzala nielen z článku 95 zmluvy, ktorý upravuje fungovanie voľného trhu, ale 
aj z článku 152, ktorý sa týka verejného zdravia. Členské štáty sú zodpovedné za to, aby 
zaručili kontinuitu verejných zdravotníckych služieb v danom štáte a prístup k nim za 
rovnakých podmienok a aby stanovili dobrý zdravotný stav všetkých svojich občanov ako 
prioritu. Členské štáty naďalej zostávajú držiteľmi svojej národnej zdravotnej karty.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Základom európskej smernice o uplatňovaní práv pacientov pri poskytovaní zdravotnej 
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starostlivosti musí byť nevyhnutne článok 152 Zmluvy o EÚ, v ktorom sa ustanovujú politiky 
a činnosti Spoločenstva v oblasti verejného zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(13) Okrem toho by pacienti z iných 
členských štátov mali mať nárok na 
rovnaké zaobchádzanie ako pacienti 
z členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje, a podľa všeobecných princípov 
rovnosti a nediskriminácie by pacienti 
nemali byť v žiadnom prípade 
diskriminovaní na základe svojho pohlavia, 
rasy, farby, etnického alebo sociálneho 
pôvodu, genetických čŕt, jazyka, 
náboženstva, viery, politického alebo iného 
názoru, príslušnosti k niektorej 
národnostnej menšine, majetku, pôvodu, 
telesného postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie. Treba preto vyžadovať, aby 
boli základné hodnoty spoločné pre 
systémy zdravotníctva Európskej únie 
prijaté Radou v júni 2006, konkrétne 
univerzálnosť, prístup ku kvalitnej 
starostlivosti, rovnosť a solidarita, 
základnou súčasťou sociálnej ochrany 
v Európe. Členské štáty sa osobitne 
vyzývajú, aby rozlišovali medzi ošetrením 
poskytovaným rôznym skupinám pacientov 
a len vtedy, keď môžu dokázať, že sú na to 
legitímne zdravotné dôvody, ako napr. 
v prípade osobitných vyšetrení pre ženy 
alebo určitých vekových skupín. Okrem 
toho, keďže táto smernica rešpektuje 
základné práva a dodržiava uznávané
zásady, musí sa implementovať 
a uplatňovať s náležitým rešpektom voči 
právu na rovnosť pred zákonom a princípu 
nediskriminácie, v súlade s všeobecnými 
princípmi práva. Táto smernica sa okrem 
toho uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá 
smernica 2000/43/ES z 29. júna 2000, 
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na uplatňovanie článku 13 Zmluvy o ES. 
Vzhľadom na uvedené sa v smernici 
ustanovuje, že pacienti majú nárok na 
rovnaké zaobchádzanie ako občania 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje, vrátane výhody vyplývajúcej 
z ochrany proti diskriminácii, ktorá je 
ustanovená v práve Spoločenstva, ako aj 
v právnych predpisoch členského štátu, 
v ktorom sa ošetrenie poskytuje.

ktorou sa zavádza zásada rovnakého 
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na 
rasový alebo etnický pôvod, a iné smernice 
na uplatňovanie článku 13 Zmluvy o ES. 
Vzhľadom na uvedené sa v smernici 
ustanovuje, že pacienti majú nárok na 
rovnaké zaobchádzanie ako občania 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje, vrátane výhody vyplývajúcej 
z ochrany proti diskriminácii, ktorá je 
ustanovená v práve Spoločenstva, ako aj 
v právnych predpisoch členského štátu, 
v ktorom sa ošetrenie poskytuje.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13 a) Treba zdôrazniť potrebu zavedenia 
osobitných opatrení, ktoré ženám 
zabezpečia rovnaký prístup k systémom 
verejného zdravia, a najmä ku 
gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti 
a zdravotnej starostlivosti vrátane 
starostlivosti o matku a dieťa v súlade 
s definíciou primárnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorú Medzinárodná 
zdravotnícka organizácia prijala 24. 
apríla 2003 na svojom 56. svetovom 
zhromaždení pre zdravie(1).
(1) Medzinárodná konferencia o primárnej 
zdravotnej starostlivosti: dvadsiate piate 
výročie; Alma Ata; správa sekretariátu 
(A56/27).

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(27) V tejto smernici sa takisto ustanovujú 
práva pacienta prijať akýkoľvek liek 
povolený na uvádzanie na trh v členskom 
štáte, kde sa zdravotná starostlivosť 
poskytuje, aj keď nie je povolený na 
uvádzanie na trh v členskom štáte, kde je 
pacient poistený, pretože ide 
o nepostrádateľnú súčasť získavania 
účinnej liečby v inom členskom štáte. 
Členské štáty by mali stanoviť podmienky 
poskytovania liekov, ktoré nie sú 
povolené, s cieľom zabrániť akejkoľvek 
diskriminácii medzi pacientmi.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

sú potrebné a primerané cieľu, pričom 
nebudú diskrecionárne a diskriminačné. 
Preto je vhodné vyžadovať, aby sa tieto 
všeobecné podmienky a formality 
uplatňovali objektívne, transparentne 
a nediskriminačným spôsobom a aby bolo 
vopred známe, že sa zakladajú hlavne na 
lekárskom zvážení a nepredstavujú pre 
odborníkov v oblasti zdravotníctva 
v členskom štáte, v ktorom je pacient 
poistený, ani pre pacientov uchádzajúcich 
sa o zdravotnú starostlivosť v inom 
členskom štáte ďalšie zaťaženie 
v porovnaní s pacientmi, ktorým sa 
poskytuje liečba v členskom štáte, kde sú 
poistení, a aby sa tieto rozhodnutia robili 
čo možno najrýchlejšie. Táto požiadavka 
neovplyvní práva členských štátov 
ustanoviť kritériá alebo podmienky 
predchádzajúceho povolenia v prípade 
pacientov, ktorí sa uchádzajú o zdravotnú 
starostlivosť v členskom štáte, kde sú 
poistení.

Or. fr

Odôvodnenie

Treba zabezpečiť, aby náklady na následnú starostlivosť po lekárskom zákroku v inom 
členskom štáte neviedli k vzniku dodatočných nákladov pre odborníkov v oblasti 
zdravotníctva v členskom štáte, v ktorom je pacient poistený, a to najmä v prípade 
pohotovostného zákroku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Každá zdravotná starostlivosť, ktorá 
sa nepokladá za nemocničnú starostlivosť 
podľa ustanovení tejto smernice, by sa 
mala pokladať za ambulantnú starostlivosť. 
Vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora 
týkajúcu sa voľného pohybu služieb nie je 

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

vhodné ustanoviť požiadavku akéhokoľvek 
predchádzajúceho povolenia na úhradu 
prostredníctvom štatutárneho systému 
sociálneho zabezpečenia členského štátu, 
kde je pacient poistený, v prípade 
ambulantnej starostlivosti poskytnutej 
v inom členskom štáte. Členský štát, 
v ktorom je pacient poistený, by však mal 
prijať opatrenia s cieľom vopred stanoviť 
postup a úhradu nákladov na následnú 
starostlivosť poskytovanú odborníkmi 
v oblasti zdravotníctva v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, a to najmä 
v prípade pohotovostného zákroku. Pokiaľ 
úhrada tejto starostlivosti zostáva 
v medziach pokrytia zaručeného schémou 
poistenia v prípade choroby v členskom 
štáte, v ktorom je pacient poistený, 
skutočnosť, že požiadavka 
predchádzajúceho povolenia neexistuje, 
nenaruší finančnú rovnováhu systémov 
sociálneho zabezpečenia.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c a) poisťovne, vzájomné spoločnosti 
a organizácie financujúce zdravotnú 
starostlivosť ukončia všetky formy 
diskriminácie vrátane skrytej 
diskriminácie založené na rizikových 
faktoroch súvisiacich s dedičnými alebo 
genetickými chorobami a prestanú 
počítať náklady na zdravotné poistenie 
a výšku poistného na základe pohlavia 
a povahy práce, podľa ktorej sa určuje 
koeficient, a v mechanizmoch 
uplatňovaných pri výpočte nákladov 
a poistného sa najmä v prípade žien 
ukončí akákoľvek diskrimináciu na 



PE415.154v01-00 10/11 PA\750982SK.doc

SK

základe povahy práce, podľa ktorej sa 
stanovuje koeficient; veľa žien nepracuje 
na formálnom trhu práce, ale pôsobí 
v iných činnostiach, ako je napríklad 
účasť na fungovaní sietí solidarity medzi 
generáciami, výchova a vzdelávanie detí 
alebo starostlivosť o staršie osoby; v tejto 
smernici sa preto zdôrazňuje potreba 
počítať náklady a poistné najmä v prípade 
žien vzhľadom na životný cyklus.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga) zdravie je oblasťou, na ktorú sa 
vzťahuje rovnoprávnosť, čo znamená, že 
s mužmi a ženami sa zaobchádza rovnako, 
keď majú spoločné potreby, ale zároveň 
sa rovnocenným spôsobom zohľadňujú 
rozdiely medzi nimi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty, v ktorých sú pacienti 
poistení, zabezpečujú, aby sa zaviedli 
mechanizmy, na základe ktorých sa 
pacientom budú na požiadanie poskytovať 
informácie o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
a podmienkach, ktoré by sa uplatňovali, 
okrem iného, vždy, keď dôjde 

1. Členské štáty, v ktorých sú pacienti 
poistení, zabezpečujú, aby sa zaviedli 
mechanizmy, na základe ktorých sa 
pacientom budú na požiadanie poskytovať 
informácie o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
a podmienkach, ktoré by sa uplatňovali, 
okrem iného, vždy, keď dôjde 
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k poškodeniu spôsobenému v dôsledku 
zdravotnej starostlivosti, ktorá bola 
poskytnutá v inom členskom štáte.

k poškodeniu spôsobenému v dôsledku 
zdravotnej starostlivosti, ktorá bola 
poskytnutá v inom členskom štáte, 
o podmienkach potrebných na povolenie 
následnej starostlivosti poskytovanej 
odborníkmi v oblasti zdravotníctva 
v členskom štáte, v ktorom je pacient 
poistený, ako aj o úhrade nákladov.

Or. fr
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