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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta zvýšenie právnej istoty, ktorú priniesli 
rozsudky Súdneho dvora vo veci práv pacientov na zdravotnú starostlivosť v inom členskom 
štáte než v ich domovskom. Zdôrazňuje, že táto skutočnosť má priamy vplyv na každodenný 
život a životné podmienky mnohých občanov EÚ, najmä vzhľadom na zvyšujúci sa vekový 
profil obyvateľstva.

Spravodajkyňa potvrdzuje výber právneho základu a domnieva sa, že návrh smernice je v 
súlade so zásadou subsidiarity. To by malo chrániť vnútroštátne zdravotné systémy a zmierniť 
obavy, pokiaľ ide o vplyv navrhovanej smernice na ich priame financovanie v budúcnosti.

Spravodajkyňa ďalej upozorňuje na význam vzájomného pôsobenia medzi smernicou a 
nariadením č. 1408/711 a na doplnkovú úlohu, ktorú smernica v súvislosti s týmto nariadením 
bude mať. Samozrejme je dôležité poznamenať, že návrh sa nesnaží nahradiť existujúci rámec 
pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť stanovený v uvedenom nariadení. Nariadenie č. 
1408/71 v skutočnosti upravuje koordináciu vnútroštátnych systémov sociálneho 
zabezpečenia, zatiaľ čo ustanovenia týkajúce sa nárokov, ktoré sú uvedené v navrhovanej 
smernici, a ustanovenia nariadenia č. 1408/71 predstavujú alternatívne mechanizmy na 
prevzatie nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktoré vznikli v iných členských štátoch. V 
dôsledku toho má pacient na výber: poistená osoba buď využije mechanizmus uvedeného 
nariadenia alebo si môže zvoliť systém navrhovanej smernice.
Vďaka navrhovanej smernici budú mať občania EÚ právo požiadať o ambulantnú 
starostlivosť v inom členskom štáte bez toho, aby museli vopred získať povolenie od svojich 
vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. Pacienti budú musieť najprv za zdravotnú 
starostlivosť zaplatiť a potom požadovať preplatenie týchto výdavkov od svojich 
vnútroštátnych systémov. Na základe návrhu sa budú preplácať náklady na starostlivosť, ktoré
by boli vyplatené  vnútroštátnym systémom sociálneho zabezpečenia, ak by bola starostlivosť 
poskytnutá na vnútroštátnom území.

Vzhľadom na skutočnosť, že smernica sa zaoberá určitými otázkami súkromného 
medzinárodného práva (nároky môžu v priebehu poskytovania zdravotnej starostlivosti 
vyplynúť tak z mimozmluvného deliktu, ako aj zo zmluvy), sa spravodajkyňa snažila 
zdôrazniť, že sa uplatňujú pravidlá Spoločenstva týkajúce sa právomoci a rozhodného práva. 
Nezlučiteľnosť s nariadením Rím I2 alebo Rím II3 sa nezistila.

Spravodajkyňa by však chcela poukázať aj na jednu nedokončenú úlohu, a síce na to, že 
Parlament očakáva štúdiu o náhrade škody v prípadoch ujmy na zdraví, ktorú prisľúbila 
Komisia. S ohľadom na tento aspekt považovala za vhodné zahrnúť do navrhovanej smernice 
odôvodnenie o náhrade škody prevzaté z nariadenia Rím II.

                                               
1 Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na 
zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva,  Ú. v. ES L 148 , 5.6.1974, s. 35.
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné 
záväzky (RÍM I), Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6.
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre 
mimozmluvné záväzky (RÍM II), Ú. v. EÚ L 199, 31. 7. 2007, s. 40.
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Napokon, pokiaľ ide o právomoc a uplatňovanie nariadenia Brusel I1, spravodajkyňa sa 
domnieva, že ak sú splnené podmienky, ktoré Súd stanovil v rozsudku vo veci Odenbreit2,
poškodení v prípade zanedbania zdravotnej starostlivosti by mali mať možnosť podať žalobu 
priamo na svojho poistiteľa v členskom štáte, v ktorom má poškodený bydlisko.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci 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
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Bez ohľadu na vyššie uvedené by sa 
v prípade nárokov vyplývajúcich zo 
zmluvnej alebo mimozmluvnej 
zodpovednosti malo rozhodné právo určiť 
v súlade s ustanoveniami nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
593/2008 z 17. júna 2008 o rozhodnom 
práve pre zmluvné záväzky (RÍM I)1 a 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o 
rozhodnom práve pre mimozmluvné 
záväzky (RÍM II)2. Právomoc by sa mala 
určovať v súlade s ustanoveniami 
nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. 
decembra 2000 o právomoci a o uznávaní 
a výkone rozsudkov v občianskych a 
obchodných veciach3, čo znamená, že ak 
sú splnené podmienky, poškodení môžu 
podať žalobu priamo na svojho poistiteľa 
v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko.
1Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6.
2Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 40.
3Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

Or. en
                                               
1 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov 
v občianskych a obchodných veciach, Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.
2 Vec C-463/06 FBTO Schadeverzekering/Odenbreit [2007] Zb. s. I-11321.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 16b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16b) Podľa súčasných vnútroštátnych 
pravidiel o výške náhrady priznanej 
obetiam zanedbania zdravotnej 
starostlivosti by súd konajúci vo veci mal 
pri určení výšky náhrady škody, pokiaľ 
ide o ujmu na zdraví, v prípadoch, keď 
lekárske ošetrenie bolo poskytnuté v inom 
členskom štáte, ako je štát, v ktorom má 
obeť obvyklé bydlisko, zohľadniť všetky 
relevantné okolnosti konkrétnej obete, a 
to najmä skutočnú škodu a náklady na 
následnú starostlivosť a ďalšiu zdravotnú 
starostlivosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) aby boli pre ošetrenie na ich území 
zavedené systémy poistenia zodpovednosti 
za škodu pri výkone povolania, záruky 
alebo podobné dohody, ktoré sú im 
rovnocenné alebo v podstate s nimi 
porovnateľné, pokiaľ ide o ich účel, 
a ktoré sú primerané povahe a rozsahu 
rizika;

e) aby boli pre ošetrenie na ich území 
zavedené postačujúce a účinné systémy 
poistenia zodpovednosti za škodu pri 
výkone povolania, záruky alebo podobné 
dohody, ktoré sú primerané povahe a 
rozsahu rizika;

Or. en

Odôvodnenie

Vládne obava, že vypustený text by mohol oprávňovať zavedenie systémov poistenia 
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založených na voľnej úvahe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Všetky opatrenia prijaté členskými 
štátmi pri implementácii tohto článku 
rešpektujú ustanovenia smernice 
2005/36/ES o uznávaní odborných 
kvalifikácií a smernice 2000/31/ES 
o určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti na vnútornom 
trhu, najmä o elektronickom obchode.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Touto otázkou sa zaoberá článok 3 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty zabezpečia, aby správne 
rozhodnutia týkajúce sa využívania 
zdravotnej starostlivosti v inom členskom 
štáte podliehali správnemu preskúmaniu
a takisto aby sa mohli súdne riešiť 
vrátane ustanovení prechodných opatrení.

5. Členské štáty zabezpečia, aby správne 
rozhodnutia týkajúce sa využívania 
zdravotnej starostlivosti v inom členskom 
štáte podliehali celej škále opravných 
prostriedkov vrátane správneho a 
súdneho preskúmania a možnosti postupu 
v naliehavých prípadoch umožňujúceho
ustanovenia prechodných opatrení.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

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 k 
poškodeniu spôsobenému v dôsledku 
zdravotnej starostlivosti, ktorá bola 
poskytnutá v inom členskom štáte.

1. Členské štáty, v ktorých sú pacienti 
poistení, zabezpečujú, aby sa zaviedli 
mechanizmy, na základe ktorých sa 
pacientom budú automaticky poskytovať 
informácie o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
a podmienkach, ktoré by sa uplatňovali, 
okrem iného, vždy, keď dôjde k 
poškodeniu spôsobenému v dôsledku 
zdravotnej starostlivosti, ktorá bola 
poskytnutá v inom členskom štáte, najmä s 
ohľadom na existujúce opatrenia podľa 
článku 5 ods. 1 písm. e) a pravdepodobné 
výšky kompenzácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže v súlade s postupom 
uvedeným v článku 19 ods. 2 vyvinúť
štandardný formát Spoločenstva pre 
poskytovanie predbežných informácií 
uvedených v odseku 1.

3. Komisia v súlade s postupom uvedeným 
v článku 19 ods. 2 vytvorí štandardný 
formát Spoločenstva pre poskytovanie 
predbežných informácií uvedených 
v odseku 1.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 11 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pravidlá uplatniteľné na zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú v inom členskom 
štáte

Pravidlá uplatniteľné na zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú v inom členskom 
štáte a rozhodné právo pre nároky 
vzniknuté na základe zmluvnej alebo 
mimozmluvnej zodpovednosti

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné odlíšiť v tomto ustanovení pravidlá uplatniteľné na poskytovanie služieb 
zdravotnej starostlivosti od rozhodného práva pre nároky, ktoré by mohli vyplynúť z 
poskytovania týchto služieb. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa starostlivosť poskytuje v inom 
členskom štáte ako v štáte, v ktorom je 
pacient poistený, alebo v inom členskom 
štáte ako v tom, v ktorom má poskytovateľ 
bydlisko, je registrovaný alebo v ktorom 
má sídlo, poskytuje sa v súlade s článkom 
5 podľa právnych predpisov členského 
štátu, v ktorom sa poskytuje ošetrenie.

1. Ak sa starostlivosť poskytuje v inom 
členskom štáte ako v štáte, v ktorom je 
pacient poistený, alebo v inom členskom 
štáte ako v tom, v ktorom má poskytovateľ 
bydlisko, je registrovaný alebo v ktorom 
má sídlo, poskytuje sa v súlade s článkom 
5 a s právnymi predpismi členského štátu, 
v ktorom sa poskytuje ošetrenie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Pokiaľ z poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte ako v 
štáte, v ktorom je pacient poistený, 
vyplývajú nároky založené na zmluvnej 
alebo mimozmluvnej zodpovednosti, 
rozhodné právo sa určí v súlade s 
ustanoveniami nariadenia (ES) č. 
593/2008 a nariadenia (ES) č. 864/2007. 
Právomoc sa určí v súlade s 
ustanoveniami nariadenia (ES) č. 
44/2001, čo znamená, že ak sú splnené 
podmienky, poškodení môžu podať žalobu 
priamo na svojho poistiteľa v členskom 
štáte, v ktorom majú bydlisko.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tento článok sa nevzťahuje na 
uznávanie profesionálnych kvalifikácií.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Túto otázku výslovne pokrýva ustanovenie článku 3 ods. 3.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) poskytuje pacientom a šíri informácie 
týkajúce sa najmä ich práv v oblasti 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 
a záruk kvality a bezpečnosti, ochrany 
osobných údajov, postupov pri podávaní 
sťažností a prostriedkov nápravy, ktoré sú 
dostupné v rámci zdravotnej starostlivosti 
v inom členskom štáte, ako aj o platných 
podmienkach;

a) automaticky poskytuje pacientom a šíri 
informácie, a to aj elektronickými 
prostriedkami, týkajúce sa najmä ich práv 
v oblasti cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti a záruk kvality a bezpečnosti, 
ochrany osobných údajov, postupov pri 
podávaní sťažností a prostriedkov nápravy, 
ktoré sú dostupné v rámci zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte, ako aj 
o platných podmienkach;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) poskytuje informácie a pomoc 
pacientom ako poškodeným, keď 
podávajú žalobu priamo na svojho 
poistiteľa v členskom štáte, v ktorom majú 
bydlisko. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty si podľa potreby poskytujú 
vzájomnú pomoc pri implementácii tejto 

1. Členské štáty si podľa potreby poskytujú 
vzájomnú pomoc pri implementácii tejto 
smernice v spolupráci s regionálnymi a 
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smernice. miestnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné 
za systém zdravotnej starostlivosti.

Or. en
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