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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů 
v přeshraniční zdravotní péči
(KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0414),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0257/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro průmysl, výzkum a 
energetiku, Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-
0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Evropský parlament přijal dne 9. 
června 2005 poměrem 554 hlasů pro ke 12 
hlasům proti usnesení o pohybu pacientů 
a vývoji zdravotní péče v Evropské unii1, 
ve kterém žádá o právní jistotu a ujasnění 
práv a postupů, které se týkají pacientů, 
zdravotnických pracovníků a členských
států.
1 Úř. věst. C 124E, 25.5.2006, s. 543.
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Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Zdravotnické systémy Společenství 
jsou základním prvkem vysoké úrovně 
sociální ochrany v Evropě a přínosem pro 
sociální soudržnost a sociální spravedlnost, 
jakož i pro udržitelný rozvoj. Tvoří rovněž 
součást širšího rámce služeb obecného 
zájmu.

(4) Zdravotnické systémy Společenství 
jsou základním prvkem vysoké úrovně 
sociální ochrany v Evropě a přínosem pro 
sociální soudržnost a sociální spravedlnost, 
jakož i pro udržitelný rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Některými otázkami týkajícími se 
přeshraniční zdravotní péče, zejména 
náhrady nákladů na zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě než je 
stát, jehož je příjemce rezidentem, se již 
zabýval Soudní dvůr. Jelikož zdravotní 
péče byla vyňata z oblasti působnosti 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o 
službách na vnitřním trhu, je důležité 
upravit tyto otázky v rámci zvláštního 
právního nástroje Společenství, aby bylo 
zaručeno všeobecnější a účinnější 
uplatňování zásad, které stanovil Soudní 
dvůr v jednotlivých případech.

(6) Některými otázkami týkajícími se 
přeshraniční zdravotní péče, zejména 
náhrady nákladů na zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě než je 
stát, jehož je příjemce rezidentem, se již 
zabýval Soudní dvůr. Je důležité upravit 
tyto otázky v rámci zvláštního právního 
nástroje Společenství, aby bylo zaručeno 
všeobecnější a účinnější uplatňování zásad, 
které stanovil Soudní dvůr v jednotlivých 
případech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jak uznaly členské státy v Závěrech 
Rady o společných hodnotách a zásadách 
ve zdravotních systémech Evropské unie, 
existuje soubor zásad činnosti sdílených 
zdravotnickými systémy po celém 

(11) Jak uznaly členské státy v Závěrech 
Rady o společných hodnotách a zásadách 
ve zdravotních systémech Evropské unie, 
existuje soubor zásad činnosti sdílených 
zdravotnickými systémy po celém 
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Společenství. Mezi tyto zásady činnosti 
patří kvalita, bezpečnost, péče založená na 
důkazech a etice, zapojení pacientů, 
náprava, základní právo na soukromí při 
zpracování osobních údajů a důvěrnost. 
Pacienti, zdravotničtí pracovníci a orgány 
odpovědné za zdravotnické systémy musí 
být schopni spoléhat se na to, že tyto 
společně sdílené zásady jsou respektovány 
a že je zaručeno jejich provádění v celém 
Společenství. Proto je vhodné požadovat, 
aby za zaručení dodržování uvedených 
zásad činnosti byly zodpovědné orgány 
členského státu, na jehož území je 
zdravotní péče poskytována. To je 
nezbytné pro docílení důvěry pacientů v 
přeshraniční zdravotní péči, která je nutná 
k zajištění mobility pacientů a volného 
poskytování zdravotní péče na vnitřním 
trhu i vysoké úrovně ochrany zdraví. 

Společenství. Mezi tyto zásady činnosti 
patří kvalita, bezpečnost, péče založená na 
důkazech a etice, zapojení pacientů, 
náprava, základní právo na soukromí při 
zpracování osobních údajů a důvěrnost. 
Pacienti, zdravotničtí pracovníci a orgány 
odpovědné za zdravotnické systémy musí 
být schopni spoléhat se na to, že tyto 
společně sdílené zásady jsou respektovány 
a že je zaručeno jejich provádění v celém 
Společenství. Proto je vhodné požadovat, 
aby za zaručení dodržování uvedených 
zásad činnosti byly zodpovědné orgány 
členského státu, na jehož území je 
zdravotní péče poskytována. To je 
nezbytné pro docílení důvěry pacientů v 
přeshraniční zdravotní péči, která je nutná 
k zajištění mobility pacientů i vysoké 
úrovně ochrany zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem k tomu, že není možné 
předem vědět, zda daný poskytovatel 
zdravotní péče bude zdravotní péči 
poskytovat pacientovi přicházejícímu 
z jiného členského státu nebo pacientovi 
z jeho domovského členského státu, je 
nezbytné, aby požadavky na zajištění toho, 
že zdravotní péče bude poskytována 
v souladu se společnými zásadami 
a jasnými normami kvality a bezpečnosti, 
byly použitelné pro všechny typy zdravotní 
péče, aby byla zajištěna svoboda 
poskytování a využívání přeshraniční 
zdravotní péče, což je cílem této směrnice. 
Orgány členských států musí ctít sdílené 
základní hodnoty všeobecnosti, přístupu ke 

(12) Vzhledem k tomu, že není možné 
předem vědět, zda daný poskytovatel 
zdravotní péče bude zdravotní péči 
poskytovat pacientovi přicházejícímu 
z jiného členského státu nebo pacientovi 
z jeho domovského členského státu, je 
nezbytné, aby požadavky na zajištění toho, 
že zdravotní péče bude poskytována 
v souladu se společnými zásadami 
a jasnými normami kvality a bezpečnosti, 
byly použitelné pro všechny typy zdravotní 
péče, aby byla zajištěna svoboda 
poskytování a využívání přeshraniční 
zdravotní péče, což je cílem této směrnice. 
Orgány členských států musí ctít sdílené 
základní hodnoty všeobecnosti, přístupu ke 
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kvalitní péči, spravedlnosti a solidarity, 
které orgány Společenství i všechny 
členské státy obecně uznávají jako soubor 
hodnot, který sdílejí zdravotnické systémy 
po celé Evropě. Členské státy musí také 
zajistit, aby byly tyto hodnoty ctěny 
i v případě pacientů a občanů z jiných 
členských států a aby bylo se všemi 
pacienty zacházeno spravedlivě podle toho, 
jakou zdravotní péči potřebují, a ne podle 
toho, ke kterému členskému státu se 
vztahuje jejich sociální zabezpečení. 
Přitom musí členské státy zachovávat 
zásadu volného pohybu v rámci vnitřního 
trhu, zákaz diskriminace mimo jiné na 
základě státní příslušnosti (nebo, v případě 
právnických osob, na základě členského 
státu, ve kterém jsou usazeny) a zásadu 
nutnosti a přiměřenosti veškerých omezení 
volného pohybu. Z žádného ustanovení 
této směrnice však nevyplývá pro 
poskytovatele zdravotní péče povinnost 
přijmout pacienta z jiného členského státu 
k plánované 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.

kvalitní péči, spravedlnosti a solidarity, 
které orgány Společenství i všechny 
členské státy obecně uznávají jako soubor 
hodnot, který sdílejí zdravotnické systémy 
po celé Evropě. Členské státy musí také 
zajistit, aby byly tyto hodnoty ctěny 
i v případě pacientů a občanů z jiných 
členských států a aby bylo se všemi 
pacienty zacházeno spravedlivě podle toho, 
jakou zdravotní péči potřebují, a ne podle 
toho, ke kterému členskému státu se 
vztahuje jejich sociální zabezpečení. 
Přitom musí členské státy zachovávat 
zásadu volného pohybu osob v rámci 
vnitřního trhu, zákaz diskriminace mimo 
jiné na základě státní příslušnosti a zásadu 
nutnosti a přiměřenosti veškerých omezení 
volného pohybu. Z žádného ustanovení 
této směrnice však nevyplývá pro 
poskytovatele zdravotní péče povinnost 
přijmout pacienta z jiného členského státu 
k plánované 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

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Výzkumy naznačují, že asi v 10 % 
případů je způsobena újma v důsledku 
zdravotní péče. Proto je nutné zajistit jasné 
společné závazky pro postup v případech,
kdy byla způsobena újma v důsledku 
zdravotní péče, aby se zabránilo nedostatku 
důvěry v uvedené mechanismy, který by 

(15) Výzkumy naznačují, že asi v 10 % 
případů je způsobena újma v důsledku 
zdravotní péče. Proto je nutné zajistit jasné 
společné závazky pro postup v případech 
údajné újmy v důsledku zdravotní péče, 
aby se zabránilo nedostatku důvěry 
v uvedené mechanismy, který by tvořil 
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tvořil překážku využívání přeshraniční 
zdravotní péče. Krytím újmy a náhradou ze 
systémů země, v níž byla léčba poskytnuta, 
by neměla být dotčena možnost pro 
členské státy rozšířit krytí ze svých 
vnitrostátních systémů na pacienty z jejich 
země, kteří vyhledávají zdravotní péči 
v zahraničí, pokud je to pro ně vhodnější, 
zejména v případě pacientů, pro něž je 
využití zdravotní péče v jiném členském 
státě nezbytné.

překážku využívání přeshraniční zdravotní 
péče. Krytím újmy a náhradou ze systémů 
země, v níž byla léčba poskytnuta, by 
neměla být dotčena možnost pro členské 
státy rozšířit krytí ze svých vnitrostátních 
systémů na pacienty z jejich země, kteří 
vyhledávají zdravotní péči v zahraničí, 
pokud je to pro ně vhodnější, zejména 
v případě pacientů, pro něž je využití 
zdravotní péče v jiném členském státě 
nezbytné.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Právo na náhradu nákladů na 
zdravotní péči, která byla poskytnuta 
v jiném členském státě, ze zákonného 
systému sociálního zabezpečení pacientů 
jako pojištěných osob bylo uznáno 
několika rozsudky Soudního dvora. Soudní 
dvůr se usnesl na tom, že ustanovení 
Smlouvy, která se týkají volného pohybu 
služeb, zahrnují svobodu příjemců 
zdravotní péče, včetně osob, které potřebují 
léčení, odebrat se do jiného členského 
státu, aby tam léčení podstoupili. Totéž 
platí pro příjemce zdravotní péče, kteří 
vyhledávají zdravotní péči poskytovanou 
v jiném členském státě jiným způsobem, 
například prostřednictvím služeb 
elektronického zdravotnictví. Právní 
předpisy Společenství nezasahují do 
pravomoci členských států organizovat své 
zdravotnické systémy a systémy sociálního 
zabezpečení, ale členské státy musí při 
výkonu uvedených pravomocí 
zajistit soulad s právními předpisy 
Společenství, zejména s ustanoveními 
Smlouvy, která se týkají volného pohybu 

(18) Právo na náhradu nákladů na 
zdravotní péči, která byla poskytnuta 
v jiném členském státě, ze zákonného 
systému sociálního zabezpečení pacientů 
jako pojištěných osob bylo uznáno 
několika rozsudky Soudního dvora. Soudní 
dvůr se usnesl na tom, že ustanovení 
Smlouvy zahrnují svobodu příjemců 
zdravotní péče, včetně osob, které potřebují 
léčení, odebrat se do jiného členského 
státu, aby tam léčení podstoupili. Totéž 
platí pro příjemce zdravotní péče, kteří 
vyhledávají zdravotní péči poskytovanou 
v jiném členském státě jiným způsobem, 
například prostřednictvím služeb 
elektronického zdravotnictví. Právní 
předpisy Společenství nezasahují do 
pravomoci členských států organizovat své 
zdravotnické systémy a systémy sociálního 
zabezpečení.
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služeb. Uvedená ustanovení zakazují 
členským státům zavádět nebo zachovávat 
neoprávněná omezení výkonu uvedené 
svobody ve zdravotnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) Pacientům by mělo být zaručeno 
převzetí nákladů na zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě
přinejmenším v té výši, která by byla 
uhrazena za tutéž nebo podobnou zdravotní 
péči v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn. Přitom se plně uznává 
odpovědnost členských států za určení 
rozsahu zdravotního pojištění dostupného 
jejich občanům a zabraňuje se tím 
významnému vlivu na financování 
vnitrostátních systémů zdravotní péče. 
Členské státy přesto mohou v rámci svých 
vnitrostátních právních předpisů umožnit 
náhradu nákladů na léčbu podle sazeb 
platných v členském státě, v němž byla 
léčba provedena, pokud je to pro pacienta 
výhodnější. To může nastat zejména 
v případě léčby, která je poskytována 
v rámci evropských referenčních sítí 
uvedených v článku 15 této směrnice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Pacient by v žádném případě neměl 
mít ze zdravotní péče poskytnuté v jiném 
členském státě finanční zisk, a proto by 
převzetí nákladů mělo být omezeno pouze 
na skutečné náklady na využitou péči.

(24) Pacient by v žádném případě neměl 
mít ze zdravotní péče poskytnuté v jiném 
členském státě finanční zisk, a proto by 
převzetí nákladů mělo být omezeno pouze 
na skutečné náklady na využitou péči. 
Členské státy se mohou rozhodnout 
uhradit další související náklady, jako je 
terapeutická péče, za předpokladu, že 
celkové náklady nepřekročí částku 
splatnou v členském státě, v němž 
je pacient pojištěn. 

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Pokud pacient využívá zdravotní péče 
v členském státě, který není zemí, v níž je 
pojištěn, je pro něj zásadní vědět předem, 
která pravidla se na něj vztahují. Totéž 
platí v případě, kdy se poskytovatel 
zdravotní péče dočasně přesune do jiného 
členského státu, aby tam poskytoval 
zdravotní péči, nebo v případě, kdy je 
zdravotní péče poskytována přeshraničním 
způsobem. V uvedených případech platí 
pravidla pro zdravotní péči stanovená 
právními předpisy členského státu, v němž 
je léčba poskytována, v souladu 
s obecnými zásadami stanovenými 
v článku 5, jelikož na základě čl. 152 odst. 
5 Smlouvy mají odpovědnost za organizaci 

(35) Pokud pacient využívá zdravotní péče 
v členském státě, který není zemí, v níž je 
pojištěn, je pro něj zásadní vědět předem, 
která pravidla se na něj vztahují. Totéž 
platí v případě, kdy je zdravotní péče 
poskytována přeshraničním způsobem, 
jako např. telemedicína. V uvedených 
případech platí pravidla pro zdravotní péči 
stanovená právními předpisy členského 
státu, v němž je léčba poskytována, 
v souladu s obecnými zásadami 
stanovenými v článku 5, jelikož na základě 
čl. 152 odst. 5 Smlouvy mají odpovědnost 
za organizaci zdravotnictví a poskytování 
zdravotní péče členské státy. To pacientovi 
pomůže informovaně se rozhodnout a 
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zdravotnictví a poskytování zdravotní péče 
členské státy. To pacientovi pomůže 
informovaně se rozhodnout a zabrání 
případům nepochopení a nedorozumění. 
Rovněž tak bude zajištěna velká míra 
důvěry mezi pacientem a poskytovatelem 
zdravotní péče.

zabrání případům nepochopení 
a nedorozumění. Rovněž tak bude zajištěna 
velká míra důvěry mezi pacientem 
a poskytovatelem zdravotní péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Využití potenciálu vnitřního trhu
v oblasti přeshraniční zdravotní péče 
vyžaduje spolupráci mezi poskytovateli, 
odběrateli a regulačními orgány různých 
členských států na celostátní, regionální 
nebo místní úrovni, aby byla zaručena 
bezpečná, vysoce kvalitní a účinná 
přeshraniční péče. Jedná se zejména o 
spolupráci v příhraničních oblastech, kde 
může přeshraniční poskytování služeb 
představovat nejúčinnější způsob 
organizace zdravotnických služeb pro 
místní obyvatelstvo, ale kde dosažení 
udržitelného přeshraničního poskytování 
služeb vyžaduje spolupráci zdravotnických 
systémů jednotlivých členských států. Tato 
spolupráce může zahrnovat společné 
plánování, vzájemné uznávání nebo 
přizpůsobení postupů nebo norem, 
interoperabilitu příslušných vnitrostátních 
systémů informačních a komunikačních 
technologií, praktické mechanismy pro 
zajištění kontinuity péče nebo praktické 
usnadnění přeshraničního poskytování 
zdravotní péče zajišťovaného dočasně nebo 
příležitostně zdravotnickými pracovníky. 
Směrnice 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací stanoví, že dočasné 
nebo příležitostné volné poskytování 

(37) Využití potenciálu v oblasti 
přeshraniční zdravotní péče vyžaduje 
spolupráci mezi poskytovateli, odběrateli a 
regulačními orgány různých členských 
států na celostátní, regionální nebo místní 
úrovni, aby byla zaručena bezpečná, 
vysoce kvalitní a účinná přeshraniční péče. 
Jedná se zejména o spolupráci 
v příhraničních oblastech, kde může 
přeshraniční poskytování zdravotní péče 
představovat nejúčinnější způsob 
organizace zdravotní péče pro místní 
obyvatelstvo, ale kde dosažení udržitelného 
přeshraničního poskytování služeb 
vyžaduje spolupráci zdravotnických 
systémů jednotlivých členských států. Tato 
spolupráce může zahrnovat společné 
plánování, vzájemné uznávání nebo 
přizpůsobení postupů nebo norem, 
interoperabilitu příslušných vnitrostátních 
systémů informačních a komunikačních 
technologií, praktické mechanismy pro 
zajištění kontinuity péče nebo praktické 
usnadnění přeshraničního poskytování 
zdravotní péče zajišťovaného dočasně nebo 
příležitostně zdravotnickými pracovníky. 
Směrnice 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací stanoví, že dočasné 
nebo příležitostné volné poskytování 
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služeb, včetně služeb poskytovaných 
zdravotnickými pracovníky, v jiném 
členském státě, by nemělo být z žádného 
důvodu vztahujícího se k odborné 
kvalifikaci omezeno, s výhradou zvláštních 
předpisů Společenství. Touto směrnicí by 
neměla být dotčena uvedená ustanovení 
směrnice 2005/36/ES.

služeb, včetně služeb poskytovaných 
zdravotnickými pracovníky, v jiném 
členském státě, by nemělo být z žádného 
důvodu vztahujícího se k odborné 
kvalifikaci omezeno, s výhradou zvláštních 
předpisů Společenství. Touto směrnicí by 
neměla být dotčena uvedená ustanovení 
směrnice 2005/36/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pokud byly léčivé přípravky 
v domovském členském státě pacienta 
povoleny na základě směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. 
listopadu 2001 o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých přípravků 
a byly předepsány v jiném státě pro 
individuálně jmenovaného pacienta, mělo 
by být v zásadě umožněno, aby byly tyto 
předpisy z lékařského hlediska uznány 
a použity v domovském státě pacienta. 
Odstraněním regulativních a 
administrativních překážek, které brání 
tomuto uznávání, není dotčena potřeba 
příslušného souhlasu pacientova 
ošetřujícího lékaře nebo farmaceuta 
v každém jednotlivém případě, pokud je 
odůvodněna ochranou lidského zdraví a je 
nezbytná a přiměřená pro uvedený cíl. 
Tímto lékařským uznáním by nemělo být 
dotčeno ani rozhodnutí členského státu, 
v němž je pacient pojištěn, o zařazení 
tohoto léčivého přípravku do dávek, na něž 
se vztahuje systém sociálního zabezpečení 
pacienta. Provádění zásady uznávání bude 
zjednodušeno přijetím opatření nutných 
k ochraně bezpečnosti pacienta a k 
zamezení zneužívání nebo záměně 

(39) Pokud byly léčivé přípravky 
v domovském členském státě pacienta 
povoleny na základě směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6.
listopadu 2001 o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých přípravků 
a byly předepsány v jiném státě pro 
individuálně jmenovaného pacienta, mělo 
by být v zásadě umožněno, aby byly tyto 
předpisy z lékařského hlediska uznány 
a použity v domovském státě pacienta. 
Odstraněním regulativních a 
administrativních překážek, které brání 
tomuto uznávání, není dotčena potřeba 
příslušného souhlasu pacientova 
ošetřujícího lékaře nebo farmaceuta 
v každém jednotlivém případě, pokud je 
odůvodněna ochranou lidského zdraví a je 
nezbytná a přiměřená pro uvedený cíl. 
Tímto lékařským uznáním by nemělo být 
dotčeno ani rozhodnutí členského státu, 
v němž je pacient pojištěn, o zařazení 
tohoto léčivého přípravku do dávek, na něž 
se vztahuje systém sociálního zabezpečení 
pacienta. Provádění zásady uznávání bude 
zjednodušeno přijetím opatření nutných 
k ochraně bezpečnosti pacienta a k 
zamezení zneužívání nebo záměně 

Adlib Express Watermark



PR\753961CS.doc 15/34 PE415.355v01-00

CS

léčivých přípravků. léčivých přípravků. V případě, že je v 
členském státě, v němž je léčba 
poskytována, vystaven recept na léky, 
které nelze běžně získat na lékařský 
předpis v členském státě, v němž je 
pacient pojištěn, měl by tento stát 
rozhodnout, zda výjimečně udělí povolení 
nebo poskytne jako alternativu lék, který 
je považován za podobný. 

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, v nichž je léčba 
poskytována, jsou odpovědné za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče.
S ohledem na tuto skutečnost, na zásady 
všeobecnosti, přístupu ke kvalitní péči, 
spravedlnosti a solidarity stanoví tyto státy 
jasné normy kvality a bezpečnosti pro 
zdravotní péči poskytovanou na jejich 
území a zajistí:

1. Členské státy, v nichž je léčba 
poskytována, jsou odpovědné za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče.
S ohledem na tuto skutečnost, na zásady 
všeobecnosti, přístupu ke kvalitní péči, 
spravedlnosti a solidarity stanoví tyto státy 
jasné normy kvality a bezpečnosti pro 
zdravotní péči poskytovanou na jejich 
území a zajistí:

a) aby fungovaly mechanismy pro 
zajištění toho, aby bylo poskytovatelům 
zdravotní péče umožněno splnit tyto 
normy s přihlédnutím k poznatkům 
mezinárodní lékařské vědy a k zásadám 
obecně uznávané dobré lékařské praxe;

a) aby zdravotní péče poskytovaná 
v členském státě jiném, než je ten, v němž 
je pacient pojištěnou osobou, nebo 
v členském státě jiném, než je ten, v němž 
je poskytovatel zdravotní péče usazen, 
registrován nebo v němž má sídlo, byla 
tato zdravotní péče poskytována v souladu 
s právními předpisy členského státu, 
v němž je léčba poskytována.

b) aby se pravidelně sledovalo, zda 
poskytovatelé zdravotní péče používají tyto 
normy v praxi, a aby byla přijata opravná 
opatření, pokud příslušné normy 
nesplňují, s přihlédnutím k pokroku v 
lékařské vědě a zdravotnických 
technologiích;

b) aby zdravotní péče uvedená v odst. 1 
písm. a ) byla poskytována v souladu s 
normami a pokyny týkajícími se kvality a 
bezpečnosti stanovenými členským státem, 
v němž je poskytována léčba, a současně  
zajistit:  
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i) aby pacientům a poskytovatelům 
zdravotní péče z jiných členských států 
mohly být poskytnuty informace o těchto 
normách a pokynech, včetně ustanovení o 
dozoru, mimo jiné i elektronickými 
prostředky;

c) aby poskytovatelé zdravotní péče 
poskytovali pacientům všechny příslušné 
informace, zejména o dostupnosti, cenách 
a výsledcích poskytované zdravotní péče, a 
informace o podrobnostech jejich
pojistného krytí nebo jiných způsobů 
osobní či kolektivní ochrany profesní 
odpovědnosti, a tak jim umožnili 
informovaně se rozhodnout;

ii) aby pacientům a poskytovatelům 
zdravotní péče z jiných členských států 
mohly být poskytnuty informace o
dostupnosti, cenách a výsledcích 
poskytované zdravotní péče, a informace 
o podrobnostech  pojistného krytí 
poskytovatele zdravotní péče nebo jiných 
způsobů osobní či kolektivní ochrany 
profesní odpovědnosti;

d) aby pacienti měli k dispozici prostředky 
k podání stížnosti a aby jim byly zaručeny 
opravné prostředky a náhrada v případě, že 
v důsledku zdravotní péče, která jim byla 
poskytnuta, utrpěli újmu;

d) aby pacienti měli k dispozici prostředky 
k podání stížnosti v případě, že utrpěli 
újmu v důsledku zdravotní péče, která jim 
byla poskytnuta, a aby jim byly zaručeny 
opravné prostředky a právo žádat o 
náhradu;

e) aby pro léčbu poskytovanou na jejich 
území fungovaly systémy pojištění 
profesní odpovědnosti nebo záruky nebo 
podobná ujednání, která jsou rovnocenná 
nebo v zásadě srovnatelná, pokud jde o 
jejich účel, a která jsou přiměřená povaze a 
rozsahu rizika;

e) aby pro léčbu poskytovanou na jejich 
území fungovaly systémy pojištění 
profesní odpovědnosti nebo záruky nebo 
podobná ujednání, která jsou rovnocenná 
nebo v zásadě srovnatelná, pokud jde o 
jejich účel, a která jsou přiměřená povaze a 
rozsahu rizika;

f) aby bylo chráněno základní právo na 
soukromí při zpracování osobních údajů 
v souladu s vnitrostátními opatřeními, 
kterými se provádějí ustanovení 
Společenství o ochraně osobních údajů, 
zejména směrnice 95/46/ES a 2002/58/ES;

f) aby bylo chráněno základní právo na 
soukromí při zpracování osobních údajů 
v souladu s vnitrostátními opatřeními, 
kterými se provádějí ustanovení 
Společenství o ochraně osobních údajů, 
zejména směrnice 95/46/ES a 2002/58/ES;

g) aby pacienti z jiných členských států 
měli nárok na stejné zacházení jako 
příslušníci členského státu, v němž je léčba 
poskytována, včetně ochrany před 
diskriminací stanovenou v právu 
Společenství a v platných vnitrostátních 
právních předpisech členského státu, 
v němž je léčba poskytována.

g) aby pacienti z jiných členských států 
měli nárok na stejné zacházení jako 
příslušníci členského státu, v němž je léčba 
poskytována, včetně ochrany před 
diskriminací stanovenou v právu 
Společenství a v platných vnitrostátních 
právních předpisech členského státu, 
v němž je léčba poskytována.

ga) aby pacienti, kteří byli léčeni, měli 
právo na písemný či elektronický záznam 
o této léčbě včetně lékařského doporučení 
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ohledně jejich další léčby; 

Or. en

Odůvodnění

Article 5 should be merged with article 11, since they deal with two aspects of the same 
subject matter. 

The issue of defining standards on quality and safety should be dealt with purely as a matter 
of applicable law. This will make the proposal more in line with the principles of subsidiarity 
and proportionality, and the respect for Member State competence on healthcare. Instead, 
Member States shall provide information on their standards and guidelines on quality and 
safety to patients and healthcare providers.

Patients should be guaranteed the right to seek compensation when they suffer harm, not 
guaranteed compensation when they suffer harm. This because harm sometimes is an 
unavoidable outcome/side effect of certain healthcare treatments.

The provision on guidelines is not necessary since the Commission has a general mandate to 
issue guidelines for implementing Community law. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do té míry, která je nezbytná pro 
zjednodušení poskytování přeshraniční 
zdravotní péče, a na základě vysoké úrovně 
ochrany zdraví Komise ve spolupráci 
s členskými státy vytvoří pokyny pro 
zjednodušení provádění odstavce 1.

3. Do té míry, která je nezbytná pro 
zjednodušení poskytování přeshraniční 
zdravotní péče, a na základě vysoké úrovně 
ochrany zdraví může Komise ve spolupráci 
s členskými státy vytvořit pokyny pro 
zjednodušení provádění odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

K vydání určujících norem pro kvalitu a bezpečnost by se mělo přistupovat výlučně ve vztahu 
k platným  právním předpisům. To uvede návrh v soulad se zásadami subsidiarity 
a proporcionality a vyjádří respektování pravomocí členských států v oblasti zdravotní péče. 
Členské státy by zároveň měly poskytnout informace o svých normách a pokynech týkajících 

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 18/34 PR\753961CS.doc

CS

se kvality a bezpečnosti pacientů a poskytovatelů zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. S výhradou ustanovení této směrnice, 
zejména článků 7, 8 a 9, členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, zajistí, aby 
pojištěným osobám, které cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče nebo které vyhledávají zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě, 
nebylo bráněno ve využívání zdravotní 
péče poskytované v jiném členském státě, 
pokud příslušná léčba patří mezi dávky 
stanovené právními předpisy členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, a na které 
má pojištěná osoba nárok. Členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, poskytne 
členskému státu, v němž je léčba 
poskytována, nebo pojištěné osobě 
náhradu nákladů, které by byly zaplaceny 
jeho zákonným systémem sociálního 
zabezpečení v případě, že by byla stejná 
nebo podobná zdravotní péče poskytnuta 
na jeho území. Je-li k dispozici několik 
metod pro léčení určité nemoci či zranění, 
má pacient  právo, aby mu byly uhrazeny 
všechny léčebné metody, které byly v 
dostatečné míře vyzkoušeny a testovány 
mezinárodní lékařskou vědou, a to i v 
případě, že nejsou dostupné v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn. Určení 
toho, která zdravotní péče je hrazena, 
přísluší v každém případě členskému státu, 
v němž je pacient pojištěn, bez ohledu na 
to, kde je tato zdravotní péče poskytována.

Or. en
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Odůvodnění

It is for each Member State to organise its national social security system and to determine 
the conditions governing entitlement to benefits. Accordingly, if patients are entitled to a 
certain health care benefit in their home Member State they should have the right to be 
reimbursed for equivalent healthcare provided in other Member States. However, according 
to ECJ case law, Member States must not disregard Community law when determining which 
treatments will be paid for by it’s social security system.1 Therefore, if there are several 
methods available for treating a certain disease or injury, the patient should have the right to 
reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried and tested by 
international medical science,2 even if they are not offered in the patient’s home Member 
State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits their 
individual condition. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Náklady na zdravotní péči poskytnutou 
v jiném členském státě hradí členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, na základě 
ustanovení této směrnice do takové výše, 
v níž by byly tyto náklady hrazeny 
v případě, že by byla stejná nebo podobná 
zdravotní péče poskytnuta v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn, která však 
nesmí překročit skutečné náklady na 
využitou zdravotní péči. Členské státy se 
mohou rozhodnout uhradit další 
související náklady, jako je terapeutická 
péče, za předpokladu, že celkové náklady 
nepřekročí částku splatnou v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn. 

Or. en

                                               
1 Case C-157/99, Smits/Peerbooms, p 87-88.
2 Ibid, p 94.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Článek 8 – Hlava

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nemocniční a specializovaná péče Nemocniční péče

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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 je vysoce 
specializovaná a/nebo vyžaduje 
nákladnou zdravotnickou  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:

b) zdravotní péče 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. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 20

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. en

Pozměňovací návrh 21

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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 3, včetně odvolacích  
postupů pro případ, kdy povolení nebude 
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uděleno. 

Or. en

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou pacientům 
nabídnout dobrovolný systém předchozího 
povolení, přičemž proti předložení tohoto 
povolení 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 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost vypracuje studii 
proveditelnosti zřízení zúčtovacího 
střediska s cílem usnadnit přeshraniční 
náhradu nákladů podle této směrnice 
prostřednictvím systémů zdravotní péče a 
měnových zón a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě, případně předloží 
legislativní návrh. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 25

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 snadno dostupné
mechanismy, včetně elektronických 
prostředků, pro rychlé 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, 
včetně informací o nárocích pacienta, 
postupech při jejich uplatňování a 
postupech při odvolání a zjednání nápravy 
v případě, že pacientovi jsou tyto nároky 
upřeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

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
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Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby zdravotničtí 
pracovníci měli při poskytování informací 
pacientům k dispozici bezpečný systém pro  
získávání těchto informací. Tyto 
informace budou zahrnovat podrobnosti 
ohledně registrovaných zdravotnických 
pracovníků v členském státě, v němž je 
léčba poskytována, a disciplinárních 
řízeních, která byla proti nim vedena. 
Členské státy se budou navzájem aktivně 
a bezodkladně informovat o všech 
takových disciplinárních řízeních a 
zjištěních, která byla na jejich základě 
učiněna.  

Or. en

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) usnadnit pacientovi přístup k 
příslušným evropským sítím;

Or. en

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) opatření pro zajištění toho, aby léčivé 
přípravky předepsané v jednom členském 
státě a vydané v jiném členském státě byly 
správně označeny a aby informace o 
přípravku určené pro pacienta byly 
srozumitelné, včetně vyjasnění ohledně 
různých názvů používaných pro stejný 
léčivý přípravek;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) opatření na zjištění padělaných 
léčivých přípravků a předcházení tomu, 
aby se dostaly do lékáren;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě, že je v členském státě, 
v němž je léčba poskytována, vystaven 
recept na léčivé přípravky, které nelze 
běžně získat na lékařský předpis v 
členském státě, v němž je pacient pojištěn, 
měl by tento stát rozhodnout, zda 
výjimečně udělí povolení nebo poskytne 
jako alternativu lék, který je považován za 
podobný. 

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) seznam specifických kritérií a
podmínek, které musí evropské referenční 
sítě splňovat, včetně podmínek a kritérií, 
které musí splňovat poskytovatelé 
zdravotní péče, kteří se chtějí zapojit do 
evropských referenčních sítí, aby se 
zajistilo, že evropské referenční sítě:

a) seznam specifických kritérií a 
podmínek, které musí evropské referenční 
sítě splňovat, včetně seznamu vzácnějších 
nemocí, jež je třeba pokrýt, a podmínek a 
kritérií, které musí splňovat poskytovatelé 
zdravotní péče, kteří se chtějí zapojit do 
evropských referenčních sítí, aby se 
zajistilo, že evropské referenční sítě:

Or. en
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Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a – písm. ix a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ixa) mají vhodné a efektivní vztahy s 
poskytovateli technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 2 zvláštní opatření 
nezbytná pro dosažení interoperability 
systémů informačních a komunikačních 
technologií v oblasti zdravotní péče, pokud 
se členské státy rozhodnou tyto systémy 
zavést. Uvedená opatření budou odrážet 
vývoj v oblasti zdravotnických technologií 
a lékařské vědy při současném dodržení 
základního práva na ochranu osobních 
údajů v souladu s platnými právními 
předpisy. Stanoví zejména normy 
a terminologie nezbytné 
pro interoperabilitu příslušných systémů 
informačních a komunikačních technologií, 
aby bylo zajištěno bezpečné, vysoce 
kvalitní a účinné poskytování 
přeshraničních zdravotních služeb.

Komise přijme v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 2 zvláštní opatření 
nezbytná pro dosažení interoperability 
systémů informačních a komunikačních 
technologií v oblasti zdravotní péče, pokud 
se členské státy rozhodnou tyto systémy 
zavést. Uvedená opatření budou v souladu 
s právními předpisy na ochranu údajů 
platnými v jednotlivých členských státech
a také budou odrážet vývoj v oblasti 
zdravotnických technologií a lékařské 
vědy, včetně telemedicíny a 
telepsychiatrie, při současném dodržení 
základního práva na ochranu osobních 
údajů. Stanoví zejména normy 
a terminologie nezbytné 
pro interoperabilitu příslušných systémů 
informačních a komunikačních technologií, 
aby bylo zajištěno bezpečné, vysoce 
kvalitní a účinné poskytování 
přeshraničních zdravotních služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 17 – Hlava

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce při řízení v oblasti nových
zdravotnických technologií

Spolupráce při řízení v oblasti  
zdravotnických technologií

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy usnadní rozvoj a 
fungování sítě spojující vnitrostátní orgány 
nebo subjekty odpovědné za hodnocení 
zdravotnických technologií.

1. Členské státy usnadní rozvoj a 
fungování sítě spojující vnitrostátní orgány 
nebo subjekty odpovědné za hodnocení 
zdravotnických technologií. Členské státy 
vytvoří systém založený na zásadách dobré 
správy věcí veřejných zahrnující 
transparentnost, nestrannost, spravedlivé 
postupy a plnou účast zúčastněných stran 
všech příslušných skupin na fungování 
sítě, včetně zdravotnických pracovníků, 
pacientů, vědců a zástupců odvětví. 

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) najít trvale udržitelné způsoby, které 
by uvedly v soulad cíle přístupu k léčivým
přípravkům, ocenění inovace a správu 
rozpočtů určených na zdravotní péči.
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Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 19 odst. 2 přijme opatření nezbytná 
pro zřízení a řízení této sítě a pro určení 
povahy a typu informací, které se mají 
vyměňovat.

4. Komise v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 19 odst. 2 přijme opatření nezbytná 
pro zřízení, řízení a transparentní 
fungování této sítě. 

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise udělí povolení k účasti na této 
síti pouze těm orgánům, které splňují 
zásady dobré správy věcí veřejných v 
souladu s odstavcem 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do pěti let od data stanoveného v čl. 22 
odst. 1 Komise vyhotoví zprávu o 
uplatňování této směrnice a předloží ji 
Evropskému parlamentu a Radě.

Do pěti let od data stanoveného v čl. 22 
odst. 1 Komise vyhotoví zprávu o 
uplatňování této směrnice, včetně statistiky
přílivu a odlivu pacientů v důsledku této
směrnice, a předloží ji Evropskému 
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parlamentu a Radě.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

“Jamais poete n’a interpreté la nature aussi librement qu’un juriste la realité”  Jean Giraudoux
  (Žádný básník nikdy neinterpretoval přírodu tak volně, jako právník interpretuje pravdu.)

Rozum a cit

Právníci či politici  Posledních deset let, od rozsudku Evropského soudního dvora (ESD) ve 
věci Kohll a Dekker z roku 1998, rozhodují v Evropě o politice v oblasti mobility pacientů
právníci, protože politici selhávají. Pokud nic neučiníme, soud bude pokračovat v interpretaci 
Smluv v případech, kdy se jedná o práva v oblasti mobility pacientů. Poskytne tak vysvětlení 
tam, kde se to nám politikům nedaří. Spokojíme-li se s tím, že politiku vytvářejí právníci, 
nemusíme vyvíjet žádnou aktivitu, samozřejmě kromě placení účtů, jejichž výši lze jen těžko 
předvídat. Pokud jsme však přesvědčeni, že naším úkolem jako zvolených politiků je vytvářet 
právní a politickou jistotu, měli bychom tak učinit bez dalších prodlev. Naši voliči myšlenku 
mobility pacientů jako možnost vítají, ale přejí si a očekávají, že bude důsledně propracována 
a že jim bude nabídnuta řádná pomoc, aby se zorientovali v příslušných politikách 
a postupech.

Vítáme dlouho očekávaný návrh Komise navazující na zprávu o mobilitě pacientů z roku 
2005 (A6-0129/2005), pro niž se vyslovila drtivá většina v Parlamentu. Rovněž vítáme
nápaditá ustanovení, jež přesahují rámec rozsudků ESD o evropských referenčních sítích pro 
méně časté choroby. V některých oblastech ovšem zůstávají nejasnosti, o jejichž osvětlení 
a řešení tato zpráva usiluje. 

Příležitost pro pacienty  Měli bychom bezpodmínečně ujasnit, že se jedná o příležitost pro 
pacienty. Ve středu zájmu stojí pacient; problematika mobility zdravotnických pracovníků 
a zdravotnických služeb bude řešena při jiné příležitosti. S politováním lze konstatovat, že to 
samé platí i pro naléhavě potřebný návrh týkající se bezpečnosti pacientů. Cílem tohoto 
návrhu není ani změna v oblasti sociálního zabezpečení, jež zůstává platné, ačkoli by bylo 
vhodné ujasnit, jaký typ platí v kterém případě. Je třeba zdůraznit, že se jedná o příležitost pro 
pacienty, která se zakládá na potřebách, nikoli prostředcích a na informované volbě a nikoli 
nátlaku. 

Rozsudky  Je také zřejmé, že nezačínáme od nuly a že není vhodná doba pro nereálné návrhy. 
Smlouvy poskytly ESD právní základ pro příslušné rozsudky a soud sestavil návrh 
politického postupu, který se od nich odvíjí. Tak byl zahájen proces, jehož cílem je posílení 
postavení pacienta a podpora zdraví evropských občanů. Ve své podstatě ESD potvrdil, že 
pacienti, kteří se setkají se zbytečným odkladem léčby, mají právo se podrobit léčbě v jiném 
členském státě a tato léčba bude hrazena zdravotními pojišťovnami v domovském státě, jsou-
li splněny dvě podmínky: léčba musí být běžně dostupná v domovském státě a náklady na ni
musejí být srovnatelné. V řadě rozsudků ESD rozhodl, že nelze po pacientovi požadovat, aby 
žádal o předchozí povolení ambulantní léčby či dalších dávek zdravotní péče, např. brýlí či 
ortodontické léčby. Ponechává však otevřenou možnost určitého předchozího povolení či 
oznámení, jedná-li se o léčbu pacienta v nemocnici, pokud domovský stát (členský stát, 
v němž je pacient pojištěn) může prokázat, že organizace léčby ostatních pacientů by jinak 
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mohla utrpět. Rozsudky se netýkají ani tak postupu povolování, ale spíše nerozumného 
využívání tohoto postupu, kdy bylo jednotlivci odepřeno právo vycestovat za léčbou či 
vytvářeny překážky pro uplatnění tohoto práva. Z tohoto důvodu jsme se snažili zavést systém 
předchozího povolení, jenž není tak přísný vůči pacientům, ale zajistí včasné předchozí 
vyrozumění řídících pracovníků ve zdravotnictví o výjimečných nákladech. 

Potřeby, nikoli prostředky  Tvrdíme-li, že příslušná politika by se měla týkat pacientových 
potřeb, nikoli jeho prostředků, je třeba ujasnit, že není naším záměrem nutit pacienty cestovat 
s peněženkou či kreditní kartou, aby mohli uhradit často nákladnou nemocniční léčbu. Měli 
bychom zavést systém úhrad poskytovaných přímo zdravotní pojišťovnou domovského státu 
nemocnici, která pacienta přijímá, a to buď prostřednictvím centrálního zúčtovacího střediska, 
jež by se zabývalo přeshraničními, meziměnovými a mezisystémovými (Beveridge/Bismark) 
problémy, nebo prostřednictvím dvoustranného systému poukázek, které by pacient předložil 
v nemocnici, a tak byla zaručena následná úhrada členským státem, v němž je pacient 
pojištěn. 

Tyto možnosti by předešly neshodám mezi pacientem a nemocnicí ohledně úhrady a posledně 
zmiňovaná možnost by také zjednodušila problematické záležitosti mezi dvěma členskými 
státy, jako jsou směnné kurzy. Protože zřízení zúčtovacího střediska by mohlo potrvat delší 
dobu, navrhujeme zavést dodatečný a rychlejší mechanismus, kdy pacient, který se rozhodne 
využít postupu předchozího povolení zavedeného v jeho domovské zemi, obdrží poukázku, 
kterou s sebou donese do nemocnice, ve které podstupuje léčbu, a která zaručí platbu do určité 
výše. S touto poukázkou by pacient nemusel hradit léčbu osobně a nemocnice by měla 
záruku, že pacientův domovský stát provede úhradu. Bez této poukázky a před zřízením 
zúčtovacího střediska by pacient musel zaplatit a zpětně požádat o náhradu. 

Balíčky  Vyvstává otázka, zda rozsudky ESD týkající se nákladů lze vykládat tak, že členský 
stát, v němž je pacient pojištěn, může nést odpovědnost pouze za skutečné náklady na léčbu. 
Balíček zdravotního ošetření, zahrnující služby navíc, jako je rekonvalescence či fyzioterapie, 
by mohl být nabízen za celkově nižší náklady, než by byly náklady na samotnou léčbu doma. 
Budou-li takové balíčky dalším přínosem pro zdraví pacienta, např. tím, že sníží 
pravděpodobnost navrácení choroby, jsou vhodné a je třeba je přivítat, pokud celkové náklady 
balíčku nepřekročí náklady, které by byly vynaloženy na léčbu v domovském státě. Členské 
státy by měly být v tomto ohledu co nejpružnější. 

„Zdravotní makléři“  Je pravděpodobné, že zaznamenáme nárůst počtu „zdravotních 
makléřů“, jejichž záměrem bude poskytnout pacientům nezávislé poradenství ohledně balíčků 
zdravotního ošetření a péče stejným způsobem, jako se pojišťovací makléř jménem svého 
klienta snaží najít nejvýhodnější možnost, jak uspokojit jeho potřeby. Je samozřejmě 
záležitostí každého členského státu, aby rozhodl o své politice v této oblasti, a každý členský 
stát se bude muset v patřičné době také rozhodnout, zda úloha či odborná příprava
zdravotních makléřů musí být nějakým způsobem regulována, či zda má být ponechána
samoregulaci.

Doplatky  Je také pravděpodobné, že v některých zemích bude možné vycestovat do 
zahraničí za zdravotní péčí jedině tehdy, bude-li pacient připraven doplatit sumu k částce, 
kterou poskytne domovský stát. Na tom není v zásadě nic špatného. Neliší se to od případů 
pacientů, kteří platí za komfortní lůžko v místní nemocnici, či rodičů, kteří platí školné za 
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zvláštní výuku svého dítěte. Ale je to pouze možnost. Na pacienta by neměl být vyvíjen 
nátlak, aby platil více, a žádná nemocnice by neměla za stejnou léčbu účtovat více 
zahraničním pacientům než pacientům domácím. 

Počet  Očekáváme, že pacientů, kteří budou chtít využít této možnosti, nebude příliš mnoho. 
Většina lidí dává přednost léčbě poblíž svého domova, kde je mohou navštěvovat přátelé 
a rodina. V případě potřeby vyhledají jiné místo ve své zemi – a to v neposlední řadě 
z jazykových důvodů. Pokud se rozhodnou vycestovat do zahraničí, rozhodnou se patrně 
v prvé řadě pro sjednané mechanismy, které jsou již dvoj- či trojstranně zavedeny mezi 
členskými státy, oblastmi či městy. Budou-li si však přát větší pružnost – ať už kvůli rodině či 
přátelům v jiné části EU, u nichž mohou zůstat po období rekonvalescence následující po 
léčbě, nebo se dozvěděli o obzvláště dobrém nemocničním týmu či jiném poskytovateli 
zdravotní péče – mohou se pak rozhodnout pro využití této možnosti přeshraniční zdravotní 
péče. 

Samozřejmě, nepřeje-li si členský stát, aby jeho občané využívali této nové možnosti, ani 
odliv příslušných prostředků, zvýší své normy v oblasti zdravotní péče a sníží čekací doby, 
takže nikdo nebude pociťovat potřebu vyhledávat služby jinde. V případě přílivu pacientů ze 
zahraničí – patrně v důsledku toho, že péče a léčba jsou zde levnější – bude podnícen přísun 
prostředků do země, čehož lze opět využít ve zdravotní péči a ve prospěch všech pacientů. Po 
uplynutí pěti let bychom měli zhodnotit zkušenosti s přílivem i odlivem, zjistit, jaké dopady 
přeshraniční zdravotní péče má a zda je třeba politiku uvolnit či zpřísnit. 

Informace  Informace budou klíčové a každý členský stát by měl zřídit informační střediska 
(vnitrostátní kontaktní místa), kde pacient a jeho zdravotní poradci budou moci zjistit, co je 
k dispozici, zda jsou splněna kritéria způsobilosti, jakých postupů je zapotřebí, jaké postupy 
pro stížnosti a odvolání jsou platné a jakou pomoc lze získat při hrazení cestovních nákladů. 
Citlivá otázka norem v oblasti zdravotní péče patří také do tohoto kontextu. Je jasné, že pokud 
členský stát uzná rozsudky ESD, a tím explicitně či implicitně povolí svým občanům, aby 
podstupovali léčbu v zahraničí, má povinnost postarat se o ně. Zajisté bude vyžadovat 
vzájemná ujištění o bezpečnosti pacientů. Jedním z rizik pro bezpečnost pacientů je nízká 
kvalita zdravotní péče. Členské státy jsou odpovědné za poskytování zdravotní péče a nikdo 
nenavrhuje, aby Evropská unie určovala v této oblasti normy. Úkolem členského státu, 
v němž je léčba poskytována, je zajistit, aby tyto normy byly veřejně známy. Úkolem 
členského státu, v němž je pacient pojištěn, je zajistit, aby jeho občané měli přístup 
k informacím, aby pacienti a jejich zdravotní poradci věděli, jaké normy očekávat v případě, 
že se rozhodnou odjet do zahraničí. Nic více, nic méně. 

Předpisy  Jedním z problémů, kterými se návrh zabývá, je vzájemné uznávání lékařských 
předpisů. Je samozřejmě žádoucí, aby lékárna v domovském státě uznala lékařský předpis 
vydaný lékařem v jiném členském státě a postupovala podle něj. Proto bude zapotřebí 
přístupu do registru praktických lékařů, kteří jsou oprávněni vydávat předpisy. Problém je 
však hlubšího rázu. Je obecně uznáváno, že je v pravomoci členských států, aby rozhodly, 
které léky se vydávají na předpis. Proto když pacient odjede do zahraničí a jsou mu 
předepsány léky, které nejsou v domovském státě dostupné, pacient se bude muset spokojit 
s léky, které jsou k dispozici, nebo se vrátit do země, v níž byl léčen, či léky s rizikem získat 
přes internet. Asi by bylo vhodnější, kdyby členské státy v rámci doplňkového seznamu 
uznávaly léky předepsané jako součást léčby v rámci přeshraniční zdravotní péče. Jedná se 

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 34/34 PR\753961CS.doc

CS

o problém, který řeší členské státy, ale mohl by se stát budoucí výzvou pro ESD, pokud 
nebude citlivě a rozumně řešen. 

Rozum a cit  Obsah zprávy ve zkratce zahrnuje tyto body: sladění rozumu a citu; novou
příležitost pro pacienty, jež je jedním z příspěvků Evropské unie svým občanům; jasnost 
a právní jistota; nejsou zde řešeny rozdíly mezi zdravotní péčí v rámci Evropy či v členských 
státech – to je v kompetenci ministrů příslušných členských států – avšak spravedlnost 
a rovné příležitosti; pružnost, nikoli byrokracie; ochota zabývat se problematikou našeho 
dalšího jednání a nikoli zdůvodňováním pasivity. Jedna věc je již zřejmá: stále více našich 
občanů si uvědomuje aktuálnost této možnosti vytvořené politickými prostředky. Může se 
stát, že této možnosti nakonec nevyužijí, ale mají zájem na tom, aby existovala.Výzvou pro 
všechny tři hlavní orgány EU je tuto možnost co nejrychleji převést do praxe.
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