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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
(KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0414),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0257/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre vnútorný trh a 
ochranu spotrebiteľa, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre priemysel, 
výskum a energetiku, Výboru pre právne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 
(A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Dňa 9. júna 2005 prijal Európsky 
parlament 554 hlasmi k 12 uznesenie 
o mobilite pacientov a vývoji v oblasti 
zdravotnej starostlivosti v Európskej únii1, 
v ktorej vyzval na zabezpečenie právnej 
istoty a jasnosti, pokiaľ ide o práva 
a postupy pre pacientov, zdravotníckych 
odborníkov a členské štáty.
Ú. v. EÚ E 124, 25. mája 2006, s. 543.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Systémy zdravotníctva v Spoločenstve 
sú hlavnou súčasťou vysokého stupňa 
sociálnej ochrany v Európe a prispievajú 
k sociálnej súdržnosti a sociálnej 
spravodlivosti, ako aj k trvalo 
udržateľnému rozvoju. Sú takisto 
súčasťou širšieho rámca služieb 
všeobecného záujmu.

(4) Systémy zdravotníctva v Spoločenstve 
sú hlavnou súčasťou vysokého stupňa 
sociálnej ochrany v Európe a prispievajú 
k sociálnej súdržnosti a sociálnej 
spravodlivosti, ako aj k trvalo 
udržateľnému rozvoju.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Niektoré otázky súvisiace 
s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou, 
najmä úhrada zdravotnej starostlivosti 
poskytnutej v inom členskom štáte ako je 
štát, v ktorom má prijímateľ bydlisko, už 
Súdny dvor riešil. Keďže zdravotná 
starostlivosť bola vyňatá z rozsahu 
pôsobnosti smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2006/123/ES 
z 12. decembra 2006 o službách na 
vnútornom trhu, je dôležité, aby sa 
problémy riešili formou osobitného 
právneho nástroja Spoločenstva, aby sa 
dosiahlo všeobecnejšie a účinnejšie 
uplatňovanie princípov, ktoré vyvinul 
Súdny dvor na základe jednotlivých 
prípadov.

(6) Niektoré otázky súvisiace 
s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou, 
najmä úhrada zdravotnej starostlivosti 
poskytnutej v inom členskom štáte ako
v štáte, v ktorom má prijímateľ bydlisko, 
už Súdny dvor riešil. Je dôležité, aby sa 
problémy riešili formou osobitného 
právneho nástroja Spoločenstva, aby sa 
dosiahlo všeobecnejšie a účinnejšie 
uplatňovanie princípov, ktoré vyvinul 
Súdny dvor na základe jednotlivých 
prípadov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Na účely tejto smernice sa pojem 
„cezhraničná zdravotná starostlivosť“ 
vzťahuje na tieto spôsoby poskytovania 
zdravotnej starostlivosti:

(10) Na účely tejto smernice sa pojem 
„cezhraničná zdravotná starostlivosť“ 
vzťahuje na tieto spôsoby poskytovania 
zdravotnej starostlivosti:

— využitie zdravotnej starostlivosti 
v zahraničí (napr.: ak sa pacient presúva za 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
do iného členského štátu); sa označuje ako 
„mobilita pacientov“;

— využitie zdravotnej starostlivosti 
v zahraničí (napr.: ak sa pacient presúva za 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
do iného členského štátu); sa označuje ako 
„mobilita pacientov“;

— cezhraničné poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti (napr.: cezhraničné 

— cezhraničné poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti (napr.: cezhraničné 
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poskytovanie služieb (napr. dodávanie 
služieb z územia jedného členského štátu 
na územie druhého); ako napr. služby 
telemedicíny, diagnóza a predpisovanie 
receptov na diaľku, laboratórne služby;

poskytovanie služieb (napr. dodávanie 
služieb z územia jedného členského štátu 
na územie druhého); ako napr. služby 
telemedicíny, diagnóza a predpisovanie 
receptov na diaľku, laboratórne služby;

— neustála prítomnosť poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti (napr.: zriadenie 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v 
inom členskom štáte); a
— dočasná prítomnosť osôb (napr.: 
mobilita zdravotníckych odborníkov, 
napríklad dočasné presunutie sa do 
členského štátu pacienta na účely 
poskytnutia služieb).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Ako členské štáty uznali v záveroch 
Rady o spoločných hodnotách a princípoch 
v systémoch zdravotníctva Európskej únie, 
existuje súbor operačných princípov, ktoré 
sú spoločné pre systémy zdravotníctva 
v celom Spoločenstve. Súčasťou týchto 
operačných princípov sú kvalita, 
bezpečnosť, starostlivosť založená 
na dôkazoch a etike, účasť pacienta, 
kompenzácia, základné právo na súkromie 
s ohľadom na spracovanie osobných 
údajov a dôvernosť. Pacienti, odborníci 
a orgány zodpovedné za systémy 
zdravotníctva musia mať možnosť 
spoľahnúť sa, že tieto spoločné princípy sa 
budú rešpektovať a že sa stanovia štruktúry 
na účely ich vykonávania v celom 
Spoločenstve. Preto je vhodné vyžadovať, 
aby orgány členských štátov, na území 
ktorých sa zdravotnícka starostlivosť 
poskytuje, boli zodpovedné za 

(11) Ako členské štáty uznali v záveroch 
Rady o spoločných hodnotách a princípoch 
v systémoch zdravotníctva Európskej únie, 
existuje súbor operačných princípov, ktoré 
sú spoločné pre systémy zdravotníctva 
v celom Spoločenstve. Súčasťou týchto 
operačných princípov sú kvalita, 
bezpečnosť, starostlivosť založená 
na dôkazoch a etike, účasť pacienta, 
kompenzácia, základné právo na súkromie 
s ohľadom na spracovanie osobných 
údajov a dôvernosť. Pacienti, odborníci 
a orgány zodpovedné za systémy 
zdravotníctva musia mať možnosť 
spoľahnúť sa, že tieto spoločné princípy sa 
budú rešpektovať a že sa stanovia štruktúry 
na účely ich vykonávania v celom 
Spoločenstve. Preto je vhodné vyžadovať, 
aby orgány členských štátov, na území 
ktorých sa zdravotnícka starostlivosť 
poskytuje, boli zodpovedné za 
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zabezpečenie dodržiavania týchto 
operačných princípov. Je potrebné 
zabezpečiť dôveru pacientov v cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, ktorá je sama 
potrebná na dosiahnutie mobility pacientov 
a voľného pohybu pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti v rámci 
vnútorného trhu, ako aj vysokého stupňa 
ochrany zdravia. 

zabezpečenie dodržiavania týchto 
operačných princípov. Je potrebné 
zabezpečiť dôveru pacientov v cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, ktorá je sama 
potrebná na dosiahnutie mobility 
pacientov, ako aj vysokého stupňa ochrany 
zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Keďže že nie je možné vopred vedieť, 
či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
bude poskytovať zdravotnú starostlivosť 
pacientovi prichádzajúcemu z iného 
členského štátu alebo pacientovi z jeho 
vlastného členského štátu, je potrebné, aby 
požiadavky na zabezpečenie toho, že táto 
zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať 
podľa spoločných princípov a jasných 
noriem kvality a bezpečnosti, boli 
uplatniteľné na všetky typy zdravotnej 
starostlivosti, aby sa zabezpečila sloboda 
poskytovať a prijímať cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, čo je cieľom tejto 
smernice. Orgány členských štátov musia 
rešpektovať spoločné prekrývajúce sa 
hodnoty univerzálnosti, prístupu ku 
kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity, ktoré sa už vo veľkej miere 
uznávajú v inštitúciách Spoločenstva a vo 
všetkých členských štátoch ako princípy, 
ktoré predstavujú hodnoty spoločné pre 
všetky systémy zdravotníctva v celej 
Európe. Členské štáty musia takisto 
zabezpečiť, aby sa tieto hodnoty 
rešpektovali vzhľadom na pacientov 
a občanov z iných členských štátov a aby 

(12) Keďže že nie je možné vopred vedieť, 
či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 
bude poskytovať zdravotnú starostlivosť 
pacientovi prichádzajúcemu z iného 
členského štátu alebo pacientovi z jeho 
vlastného členského štátu, je potrebné, aby 
požiadavky na zabezpečenie toho, že táto 
zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať 
podľa spoločných princípov a jasných 
noriem kvality a bezpečnosti, boli 
uplatniteľné na všetky typy zdravotnej 
starostlivosti, aby sa zabezpečila sloboda 
poskytovať a prijímať cezhraničnú 
zdravotnú starostlivosť, čo je cieľom tejto 
smernice. Orgány členských štátov musia 
rešpektovať spoločné prekrývajúce sa 
hodnoty univerzálnosti, prístupu ku 
kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity, ktoré sa už vo veľkej miere 
uznávajú v inštitúciách Spoločenstva a vo 
všetkých členských štátoch ako princípy, 
ktoré predstavujú hodnoty spoločné pre 
všetky systémy zdravotníctva v celej 
Európe. Členské štáty musia takisto 
zabezpečiť, aby sa tieto hodnoty 
rešpektovali vzhľadom na pacientov 
a občanov z iných členských štátov a aby 
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sa so všetkými týmito pacientmi 
zaobchádzalo spravodlivo podľa ich 
potreby zdravotnej starostlivosti a nie 
podľa toho, v ktorom členskom štáte sú 
poistení. Členské štáty musia pritom 
rešpektovať princípy voľnosti pohybu 
v rámci vnútorného trhu, nediskriminácie, 
okrem iného aj na základe štátnej 
príslušnosti (alebo v prípade právnických 
osôb s ohľadom na členský štát, v ktorom 
sú zriadené), potreby a proporcionality 
akýchkoľvek obmedzení voľného pohybu. 
V tejto smernici sa však od poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti nijakým spôsobom 
nevyžaduje, aby prijímali plánované 
ošetrenie alebo uprednostňovali pacientov 
z iných členských štátov na úkor iných 
pacientov s podobnými zdravotnými 
potrebami, napr. predlžovaním obdobia 
čakania na ošetrenie.

sa so všetkými týmito pacientmi 
zaobchádzalo spravodlivo podľa ich 
potreby zdravotnej starostlivosti, a nie 
podľa toho, v ktorom členskom štáte sú 
poistení. Členské štáty musia pritom 
rešpektovať princípy voľného pohybu osôb
v rámci vnútorného trhu, nediskriminácie, 
okrem iného aj na základe štátnej 
príslušnosti, potreby a proporcionality 
akýchkoľvek obmedzení voľného pohybu. 
V tejto smernici sa však od poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti nijakým spôsobom 
nevyžaduje, aby prijímali plánované 
ošetrenie alebo uprednostňovali pacientov 
z iných členských štátov na úkor iných 
pacientov s podobnými zdravotnými 
potrebami, napr. predlžovaním obdobia 
čakania na ošetrenie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na základe prieskumu v 10 % 
prípadov dochádza k vzniku škôd 
v dôsledku zdravotnej starostlivosti. 
Dôležité je preto zabezpečiť jasné spoločné 
povinnosti zamerané na riešenie situácií, 
v ktorých je potrebné reagovať na škody 
vzniknuté zdravotnou starostlivosťou, aby 
sa zabránilo vzniku nedôvery v tieto 
mechanizmy, ktorá je prekážkou pri 
prijímaní cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti. Pokrytie za škody a 
kompenzácia systémami danej krajiny, 
v ktorej sa ošetrenie poskytuje, by sa 
nemala dotýkať možnosti členských štátov 
rozšíriť pokrytie svojich domácich 
systémov na pacientov z vlastnej krajiny, 

(15) Na základe prieskumu dochádza 
v 10 % prípadov k vzniku škôd v dôsledku 
zdravotnej starostlivosti. Dôležité je preto 
zabezpečiť jasné spoločné povinnosti 
zamerané na riešenie údajných škôd 
vzniknutých v dôsledku zdravotnej 
starostlivosti, aby sa zabránilo vzniku 
nedôvery v tieto mechanizmy, ktorá je 
prekážkou pri prijímaní cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti. Pokrytie za škody 
a kompenzácia prostredníctvom systémov
danej krajiny, v ktorej sa ošetrenie 
poskytuje, by sa nemali dotýkať možnosti 
členských štátov rozšíriť pokrytie svojich 
domácich systémov na pacientov z vlastnej 
krajiny, ktorí žiadajú o zdravotnú 
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ktorí žiadajú o zdravotnú starostlivosť 
v zahraničí, kde je to pre pacienta 
výhodnejšie, najmä v prípade pacientov, 
pre ktorých je využívanie zdravotnej 
starostlivosti v zahraničí nutné.

starostlivosť v zahraničí, kde je to pre 
pacienta výhodnejšie, najmä v prípade 
pacientov, pre ktorých je využívanie 
zdravotnej starostlivosti v zahraničí nutné.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Právo na úhradu nákladov súvisiacich 
so zdravotnou starostlivosťou poskytnutou 
v inom členskom štáte zo zákonnej schémy 
sociálneho zabezpečenia pacientov ako 
poistených osôb bolo uznané Súdnym 
dvorom v niekoľkých rozsudkoch. Súdny 
dvor sa vyjadril, že ustanovenia Zmluvy 
týkajúce sa slobody poskytovania služieb 
zahŕňajú slobodu prijímateľov zdravotnej 
starostlivosti vrátane osôb, ktoré potrebujú 
lekársku starostlivosť, slobodu ísť do iného 
členského štátu na účely prijímania týchto 
služieb na jeho území. To isté platí pre 
prijímateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí 
majú záujem o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte inými 
prostriedkami, ako napr. prostredníctvom 
služieb e-zdravia. Zatiaľ čo právo
Spoločenstva neuberá členským štátom 
právomoc organizovať svoj systém 
zdravotnej starostlivosti a sociálneho 
zabezpečenia, členské štáty musia pri 
výkone tejto právomoci dodržiavať právo 
Spoločenstva, najmä ustanovenia Zmluvy 
o slobode poskytovať služby. Týmito 
ustanoveniami sa členským štátom 
zakazuje zavádzať alebo zachovávať 
neopodstatnené obmedzenia pri 
uplatňovaní tejto slobody v sektore 
zdravotnej starostlivosti.

(18) Právo na úhradu nákladov súvisiacich 
so zdravotnou starostlivosťou poskytnutou 
v inom členskom štáte zo zákonnej schémy 
sociálneho zabezpečenia pacientov ako 
poistených osôb bolo uznané Súdnym 
dvorom v niekoľkých rozsudkoch. Súdny 
dvor sa vyjadril, že ustanovenia Zmluvy 
zahŕňajú slobodu prijímateľov zdravotnej 
starostlivosti vrátane osôb, ktoré potrebujú 
lekársku starostlivosť, ísť do iného 
členského štátu na účely prijímania týchto 
služieb na jeho území. To isté platí pre 
prijímateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí 
majú záujem o zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte inými 
prostriedkami, ako napr. prostredníctvom 
zdravotníckych služieb online. Právo 
Spoločenstva neuberá členským štátom 
právomoc organizovať svoj systém 
zdravotnej starostlivosti a sociálneho 
zabezpečenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Je vhodné vyžadovať, aby sa 
na pacientov, ktorí idú za zdravotnou 
starostlivosťou do iného členského štátu 
za podmienok iných ako sa predpokladá 
v rámci koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia zavedených nariadením 
(ES) č. 1408/71, vzťahovali princípy 
voľného pohybu služieb v súlade 
so Zmluvou a ustanoveniami tejto 
smernice. Pacientom by sa mala zaručiť 
predpokladaná výška nákladov na túto
zdravotnú starostlivosť aspoň na takej 
úrovni, aká by sa uplatňovala v prípade, že 
by im podobná zdravotná starostlivosť bola 
poskytnutá na území členského štátu, kde 
sú poistení. Tým sa plne rešpektuje 
zodpovednosť členských štátov za 
stanovenie rozsahu poistenia pre svojich 
pacientov v prípade choroby a zabráni sa 
významnému vplyvu na financovanie 
vnútroštátnych systémov zdravotnej 
starostlivosti. Členské štáty však môžu vo 
svojich vnútroštátnych predpisoch 
ustanoviť úhradu nákladov za liečbu 
v poplatkoch platných v členskom štáte, 
kde sa liečba poskytuje, ak je to pre 
pacienta výhodnejšie. To môže byť najmä 
v prípade konkrétnej liečby poskytnutej 
európskymi referenčnými sieťami, ako sa 
ustanovuje v článku 15 tejto smernice.

(21) Pacientom by sa malo zaručiť 
prevzatie  nákladov na zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú v inom 
členskom štáte aspoň v takej výške, aká by 
sa uplatňovala v prípade, že by im podobná 
zdravotná starostlivosť bola poskytnutá na 
území členského štátu, kde sú poistení. 
Tým sa plne rešpektuje zodpovednosť 
členských štátov za stanovenie rozsahu 
poistenia pre svojich pacientov v prípade 
choroby a zabráni sa významnému vplyvu 
na financovanie vnútroštátnych systémov 
zdravotnej starostlivosti. Členské štáty 
však môžu vo svojich vnútroštátnych 
predpisoch ustanoviť úhradu nákladov za 
liečbu v poplatkoch platných v členskom 
štáte, kde sa liečba poskytuje, ak je to pre 
pacienta výhodnejšie. To môže byť najmä 
v prípade akejkoľvek liečby poskytnutej 
európskymi referenčnými sieťami, ako sa 
ustanovuje v článku 15 tejto smernice.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Pacient by v žiadnom prípade nemal 
čerpať finančné výhody zo zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte 
a odhad nákladov by sa preto mal 
obmedziť len na aktuálne náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

(24) Pacient by v žiadnom prípade nemal 
čerpať finančné výhody zo zdravotnej 
starostlivosti v inom členskom štáte, 
a odhad nákladov by sa preto mal 
obmedziť len na aktuálne náklady na
prijatú zdravotnú starostlivosť. Členské 
štáty sa môžu rozhodnúť, že pokryjú aj 
ďalšie súvisiace náklady, napr. 
terapeutickú liečbu, za predpokladu, že 
celkové náklady neprekročia sumu 
splatnú na území členského štátu, 
v ktorom je pacient poistený.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Keď je pacientovi poskytnutá 
zdravotná starostlivosť v členskom štáte, 
v ktorom nie je poistený, je dôležité, aby 
vopred vedel, ktoré predpisy sa uplatňujú. 
Rovnako jasné informácie je potrebné 
poskytnúť v prípade, keď sa 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
dočasne premiestnia do iného členského 
štátu s cieľom poskytovať svoje lekárske 
služby alebo v prípade, keď má 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
cezhraničný charakter. V takýchto 
prípadoch sa uplatňujú predpisy vťahujúce 
sa na zdravotnú starostlivosť ustanovené 
v právnych predpisoch členského štátu, 
v ktorom sa poskytuje ošetrenie, v súlade 
so všeobecnými princípmi stanovenými 

(35) Keď je pacientovi poskytnutá 
zdravotná starostlivosť v členskom štáte, 
v ktorom nie je poistený, je dôležité, aby 
vopred vedel, ktoré predpisy sa uplatňujú. 
Rovnako jasné informácie je potrebné 
poskytnúť, keď má poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti cezhraničný 
charakter, ako napr. telemedicína. 
V takýchto prípadoch sa uplatňujú predpisy 
vťahujúce sa na zdravotnú starostlivosť 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa poskytuje 
ošetrenie, v súlade so všeobecnými 
princípmi stanovenými v článku 5, keďže v 
súlade s článkom 152 ods. 5 Zmluvy spadá
organizácia a poskytovanie zdravotníckych 
služieb a zdravotnej starostlivosti do 
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v článku 5, keďže v súlade s článkom 152 
ods. 5 Zmluvy je organizácia a 
poskytovanie zdravotníckych služieb a 
zdravotnej starostlivosti zodpovednosťou 
členských štátov. Pacientovi to pomôže 
robiť rozhodnutia založené na získaných 
informáciách a vyhnúť sa jeho
nesprávnemu pochopeniu a porozumeniu. 
Takisto sa vytvorí väčšia dôvera medzi 
pacientom a poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti.

právomoci členských štátov. Pacientovi to 
pomôže prijímať informované rozhodnutia  
a vyhnúť sa nesprávnemu pochopeniu 
a nedorozumeniu. Takisto sa vytvorí väčšia 
dôvera medzi pacientom a poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Realizácia potenciálu vnútorného 
trhu pre cezhraničnú zdravotnú 
starostlivosť si vyžaduje spoluprácu medzi 
poskytovateľmi, kupujúcimi a regulačnými 
orgánmi rôznych členských štátov na 
národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni 
s cieľom zabezpečiť bezpečnú, kvalitnú 
a účinnú cezhraničnú starostlivosť. To platí 
najmä v prípade spolupráce hraničných 
regiónov, kde poskytovanie cezhraničných 
služieb môže byť najúčinnejším spôsobom 
organizovania zdravotníckych služieb pre 
miestne obyvateľstvo, no kde dosiahnutie 
cezhraničného poskytovania týchto služieb 
na báze trvalej udržateľnosti vyžaduje 
spoluprácu medzi systémami zdravotníctva 
jednotlivých členských štátov. Táto 
spolupráca sa môže týkať spoločného 
plánovania, vzájomného uznávania alebo 
prispôsobenia postupov alebo noriem, 
interoperability vnútroštátnych 
informačných a komunikačných 
technologických systémov, praktických 
mechanizmov na zabezpečenie kontinuity 
starostlivosti alebo praktického umožnenia 

(37) Realizácia potenciálu cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti si vyžaduje 
spoluprácu medzi poskytovateľmi, 
kupujúcimi a regulačnými orgánmi 
rôznych členských štátov na národnej, 
regionálnej alebo miestnej úrovni s cieľom 
zabezpečiť bezpečnú, kvalitnú a účinnú 
cezhraničnú starostlivosť. To platí najmä 
v prípade spolupráce hraničných regiónov, 
kde poskytovanie cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti môže byť najúčinnejším 
spôsobom organizovania zdravotnej 
starostlivosti pre miestne obyvateľstvo, no 
kde dosiahnutie cezhraničného 
poskytovania týchto služieb na báze trvalej 
udržateľnosti vyžaduje spoluprácu medzi 
systémami zdravotníctva jednotlivých 
členských štátov. Táto spolupráca sa môže 
týkať spoločného plánovania, vzájomného 
uznávania alebo prispôsobenia postupov 
alebo noriem, interoperability 
vnútroštátnych informačných 
a komunikačných technologických 
systémov, praktických mechanizmov na 
zabezpečenie kontinuity starostlivosti alebo 
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cezhraničného poskytovania zdravotnej 
starostlivosti zo strany odborníkov 
v oblasti zdravotníctva na dočasnej alebo 
príležitostnej báze. Smernicou 2005/36/ES 
o uznávaní odborných kvalifikácií sa 
ustanovuje, že slobodné poskytovanie 
služieb prechodného alebo príležitostného 
charakteru vrátane služieb poskytovaných 
odborníkmi v oblasti zdravotníctva v inom 
členskom štáte by nemalo byť, 
s prihliadnutím na špecifické ustanovenia 
práva Spoločenstva, obmedzené 
zo žiadneho dôvodu súvisiaceho 
s odbornými kvalifikáciami. Preto by táto 
smernica nemala mať vplyv na tieto 
ustanovenia smernice 2005/36/ES.

praktického umožnenia cezhraničného 
poskytovania zdravotnej starostlivosti zo 
strany odborníkov v oblasti zdravotníctva 
na dočasnej alebo príležitostnej báze. 
Smernicou 2005/36/ES o uznávaní 
odborných kvalifikácií sa ustanovuje, že 
slobodné poskytovanie služieb 
prechodného alebo príležitostného 
charakteru vrátane služieb poskytovaných 
odborníkmi v oblasti zdravotníctva v inom 
členskom štáte by nemalo byť, 
s prihliadnutím na špecifické ustanovenia 
práva Spoločenstva, obmedzené 
zo žiadneho dôvodu súvisiaceho 
s odbornými kvalifikáciami. Preto by táto 
smernica nemala mať vplyv na tieto 
ustanovenia smernice 2005/36/ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) Ak sú lieky v členskom štáte pacienta 
povolené v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým 
sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch, a boli predpísané 
v inom členskom štáte konkrétnemu 
pacientovi, malo by byť v zásade možné, 
aby sa tieto predpisy lekársky uznávali 
a využívali v členskom štáte, ktorý je 
domovským štátom pacienta. Odstránenie 
regulačných a administratívnych bariér pri 
uznávaní takýchto predpisov sa nedotýka 
potreby vhodnej dohody pacientovho 
ošetrujúceho lekára alebo lekárnika 
v každom konkrétnom prípade, ak je pri 
ňom zaručená ochrana ľudského zdravia 
a ak je potrebné a primerané svojmu cieľu. 
Takéto uznávanie by sa takisto nemalo 

(39) Ak sú lieky v členskom štáte pacienta 
povolené v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým 
sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch, a boli predpísané
v inom členskom štáte konkrétnemu 
pacientovi, malo by byť v zásade možné, 
aby sa tieto predpisy lekársky uznávali 
a využívali v členskom štáte, ktorý je 
domovským štátom pacienta. Odstránenie 
regulačných a administratívnych bariér pri 
uznávaní takýchto predpisov sa nedotýka 
potreby vhodnej dohody pacientovho 
ošetrujúceho lekára alebo lekárnika 
v každom konkrétnom prípade, ak je pri 
tom zaručená ochrana ľudského zdravia 
a ak je to potrebné a primerané svojmu 
cieľu. Takéto uznávanie by sa takisto 
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dotýkať rozhodovania členského štátu, 
v ktorom je pacient poistený, pokiaľ ide 
o zaradenie týchto liekov do dávok, na 
ktoré sa vzťahuje systém sociálneho 
zabezpečenia v krajine, v ktorej je pacient 
poistený. Implementácia princípu 
uznávania predpisov sa umožní prijatím 
opatrení potrebných na zabezpečenie 
bezpečnosti pacienta a zabránenie 
zneužívaniu alebo nesprávnemu 
používaniu liekov.

nemalo dotýkať rozhodovania členského 
štátu, v ktorom je pacient poistený, pokiaľ 
ide o zaradenie týchto liekov do dávok, na 
ktoré sa vzťahuje systém sociálneho 
zabezpečenia v krajine, v ktorej je pacient 
poistený. Implementácia princípu 
uznávania predpisov sa umožní prijatím 
opatrení potrebných na zabezpečenie 
bezpečnosti pacienta a zabránenie 
zneužívaniu alebo nesprávnemu 
používaniu liekov. Ak je v členskom štáte 
poskytujúcom zdravotnú starostlivosť, 
vydaný predpis na lieky, ktoré nie sú 
bežne dostupné na predpis v členskom 
štáte, v ktorom je pacient poistený, mal by 
tento členský štát rozhodnúť, či takýto 
predpis výnimočne povolí alebo poskytne 
alternatívny liek, ktorý je považovaný za 
podobný.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. V tomto kontexte a pri 
rešpektovaní princípov univerzálnosti, 
prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity vymedzujú normy kvality 
a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosti
poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

1. Za organizáciu a poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné 
členské štáty, v ktorých sa poskytuje 
ošetrenie. V tomto kontexte a pri 
rešpektovaní princípov univerzálnosti, 
prístupu ku kvalitnej starostlivosti, rovnosti 
a solidarity vymedzujú normy kvality 
a bezpečnosti pre zdravotnú starostlivosť
poskytovanú na ich území a zabezpečujú:

a) aby boli zavedené mechanizmy na 
zabezpečenie toho, že poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti sú schopní plniť 
tieto normy s ohľadom na medzinárodnú 
lekársku vedu a všeobecne uznávané 
osvedčené postupy v zdravotníctve;

a) aby sa v prípade, že sa zdravotná 
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 
zdravotnej starostlivosti sídlo, je 
registrovaný alebo zriadený, poskytovala 
zdravotná starostlivosť podľa právnych 
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predpisov členského štátu poskytujúceho 
ošetrenie;

b) aby sa uplatňovanie týchto noriem 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
v praxi pravidelne monitorovalo a aby sa 
prijalo nápravné opatrenie v prípade, že 
nie sú splnené primerané normy 
s ohľadom na pokrok v medicíne 
a zdravotníckej technológii;

b) aby sa zdravotná starostlivosť uvedená 
v ods. 1 písm. a) poskytovala v súlade 
s normami a usmerneniami v oblasti 
kvality a bezpečnosti stanovenými 
členským štátom poskytujúcim ošetrenie, 
ktorý zabezpečí, aby:

i) pacienti a poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti z iných členských štátov 
mohli získať informácie o týchto normách 
a usmerneniach vrátane ustanovení o 
dohľade, okrem iného aj elektronickými 
prostriedkami;

c) aby poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti poskytovali relevantné 
informácie, čím sa zabezpečí, že pacienti 
sa budú rozhodovať na základe nich, 
najmä pokiaľ ide o dostupnosť, ceny 
a výstupy poskytnutej zdravotnej 
starostlivosti a podrobnosti o ich poistnom 
krytí alebo iných prostriedkoch osobnej 
alebo kolektívnej ochrany s ohľadom na 
zodpovednosť za škodu pri výkone 
povolania;

ii) pacienti a poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti z iných členských štátov 
mohli získať informácie o dostupnosti, 
cenách a výstupoch poskytnutej zdravotnej 
starostlivosti a podrobnosti o poistnom 
krytí poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti alebo iných prostriedkoch 
osobnej alebo kolektívnej ochrany s 
ohľadom na zodpovednosť za škodu pri 
výkone povolania;

d) aby pacienti mali prostriedky na podanie 
sťažnosti a aby sa zaručili nápravné 
opatrenia a kompenzácia, keď utrpia 
škodu vzniknutú v dôsledku poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti;

d) pacienti mali prostriedky na podanie 
sťažnosti, keď utrpia škodu vzniknutú v 
dôsledku poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti, a aby sa zaručili nápravné 
opatrenia a právo žiadať o kompenzáciu;

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) 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;

f) aby sa chránilo základné právo na 
súkromie s ohľadom na osobné údaje 
v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na 
implementáciu ustanovení Spoločenstva 
o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 
95/46/ES a 2002/58/ES;

f) sa chránilo základné právo na súkromie 
s ohľadom na osobné údaje v súlade 
s vnútroštátnymi opatreniami na 
implementáciu ustanovení Spoločenstva 
o ochrane osobných údajov, najmä smerníc 
95/46/ES a 2002/58/ES;
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g) aby pacienti z iných členských štátov 
mali nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
pacienti z členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti 
diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve 
Spoločenstva, ako aj právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom sa ošetrenie 
poskytuje.

g) pacienti z iných členských štátov mali 
nárok na rovnaké zaobchádzanie ako 
pacienti z členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje, vrátane ochrany proti 
diskriminácii, ktorá je ustanovená v práve 
Spoločenstva, ako aj v právnych 
predpisoch členského štátu, v ktorom sa 
ošetrenie poskytuje.

ga) pacienti, ktorí boli ošetrení, mali 
právo na písomný alebo elektronický 
záznam takéhoto ošetrenia a lekárskeho 
odporúčania týkajúceho sa pokračovania 
ich liečby;

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné 
na umožnenie poskytovania cezhraničnej 

3. Do tej miery, do akej to bude potrebné 
na umožnenie poskytovania cezhraničnej 
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zdravotnej starostlivosti, a na základe 
vysokej úrovne ochrany zdravia, Komisia 
v spolupráci s členskými štátmi vyvinie
usmernenia na uľahčenie uplatňovania 
odseku 1.

zdravotnej starostlivosti, a na základe 
vysokej úrovne ochrany zdravia môže 
Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
vyvinúť usmernenia na uľahčenie 
uplatňovania odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

K definovaniu noriem kvality a bezpečnosti by sa malo pristupovať len z hľadiska 
uplatniteľného práva. Tým sa dosiahne väčší súlad návrhu so zásadami subsidiarity a 
proporcionality a zabezpečí sa rešpektovanie právomocí členského štátu v oblasti zdravotnej 
starostlivosti. Informácie o svojich normách a usmerneniach v oblasti kvality a bezpečnosti 
pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti by mal poskytovať členský štát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú v inom členskom štáte 
nebránilo v tom, aby im táto zdravotná 
starostlivosť bola poskytnutá v inom 
členskom štáte, pokiaľ takéto ošetrenie 
patrí medzi tie, na ktoré sa vzťahujú dávky
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí náklady poistenej osoby, 
ktoré by mu boli uhradené v rámci jeho 
zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla 
na území jeho členského štátu. Zdravotnú 
starostlivosť, ktorá sa uhrádza bez ohľadu 

1. S prihliadnutím na ustanovenia tejto 
smernice, najmä na články 7, 8 a 9, členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, 
zabezpečí, aby sa poisteným osobám 
cestujúcim do iného členského štátu na 
účely prijímania zdravotnej starostlivosti 
alebo žiadajúcim o zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte nebránilo v tom, 
aby im táto zdravotná starostlivosť bola 
poskytnutá v inom členskom štáte, pokiaľ 
takéto ošetrenie patrí medzi dávky 
ustanovené v právnych predpisoch 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený, a na ktoré má táto poistená osoba 
nárok. Členský štát, v ktorom je pacient 
poistený, uhradí náklady členskému štátu, 
v ktorom bolo poskytnuté ošetrenie, alebo
poistenej osobe, ktoré by boli uhradené v 
rámci jeho zákonného systému sociálneho 
zabezpečenia, ak by sa mu rovnaká alebo 
podobná zdravotná starostlivosť poskytla 
na území jeho členského štátu.
Ak existuje niekoľko spôsobov, ktorými 

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 18/33 PR\753961SK.doc

SK

na to, kde sa poskytuje, určuje v každom 
prípade členský štát, v ktorom je pacient 
poistený.

sa určitá choroba alebo zranenie môžu 
liečiť, pacient má právo na úhradu 
nákladov za všetky spôsoby liečby, ktoré 
sú dostatočne odskúšané medzinárodnou 
lekárskou vedou, a to dokonca aj 
v prípade, keď nie sú dostupné 
v členskom štáte, v ktorom je pacient 
poistený. Zdravotnú starostlivosť, ktorá sa 
uhrádza bez ohľadu na to, kde sa 
poskytuje, určuje v každom prípade 
členský štát, v ktorom je pacient poistený.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice do výšky 

2. Náklady na zdravotnú starostlivosť 
v inom členskom štáte uhrádza členský 
štát, v ktorom je pacient poistený, v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice do výšky 

                                               
1 Case C-157/99, Smits/Peerbooms, p 87-88.
2 Ibid, p 94.
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nákladov predpokladaných v prípade 
poskytnutia rovnakej alebo podobnej 
zdravotnej starostlivosti v členskom štáte, 
v ktorom je pacient poistený, bez toho, aby 
sa prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti.

nákladov hradených v prípade poskytnutia 
rovnakej alebo podobnej zdravotnej 
starostlivosti v členskom štáte, v ktorom je 
pacient poistený, bez toho, aby sa 
prekročili skutočné náklady prijatej 
zdravotnej starostlivosti. Členské štáty sa 
môžu rozhodnúť, že pokryjú aj ďalšie 
súvisiace náklady, napr. terapeutickú 
liečbu, za predpokladu, že celkové náklady 
neprekročia sumu splatnú na území 
členského štátu, v ktorom je pacient 
poistený.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 8 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nemocničná a špecializovaná starostlivosť Nemocničná starostlivosť

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na účely úhrady zdravotnej starostlivosti 
poskytnutej v inom členskom štáte v súlade 
s touto smernicou sa pod nemocničnou 
starostlivosťou rozumie:

1. Na účely úhrady zdravotnej starostlivosti 
poskytnutej v inom členskom štáte v súlade 
s touto smernicou sa pod nemocničnou 
starostlivosťou rozumie:

a) zdravotná starostlivosť, ktorá si 
vyžaduje pobyt príslušného pacienta 
v nemocnici s minimálne jedným 
prenocovaním

a) zdravotná starostlivosť, ktorá je úzko 
špecializovaná a/alebo si vyžaduje využitie 
nákladnej zdravotníckej infraštruktúry 
alebo lekárskeho zariadenia, alebo

b) zdravotná starostlivosť zahrnutá 
v osobitnom zozname, ktorá si nevyžaduje 

b) zdravotná starostlivosť zahŕňajúca 
formy liečby, ktoré predstavujú osobitné 
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pobyt pacienta v nemocnici s minimálne 
jedným prenocovaním. Tento zoznam sa 
obmedzuje na:

riziko pre pacienta alebo obyvateľstvo.

zdravotnú starostlivosť, ktorá si vyžaduje 
využitie vysokošpecializovanej a nákladnej 
lekárskej infraštruktúry alebo lekárskeho 
zariadenia alebo
zdravotnú starostlivosť zahŕňajúcu formy 
liečby, ktoré predstavujú určité riziko pre 
pacienta alebo obyvateľstvo. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tento zoznam vypracuje Komisia, ktorá 
ho môže pravidelne aktualizovať. Tie 
opatrenia, ktoré sú zamerané na zmenu 
a doplnenie menej podstatných prvkov 
tejto smernice formou jej doplnenia, sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou stanoveným v článku 19 
ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Systém predchádzajúceho povoľovania 
sa obmedzuje na to, čo je potrebné 
a primerané na zabránenie takéhoto vplyvu 
a nepredstavuje prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie.

4. Systém predchádzajúceho povoľovania 
sa obmedzuje na to, čo je potrebné a 
primerané na zabránenie takéhoto vplyvu, a
nepredstavuje prostriedok svojvoľnej 
diskriminácie alebo prekážku pre voľný 
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pohyb osôb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Príslušný členský štát sprístupní 
verejnosti všetky relevantné informácie 
o systémoch predchádzajúceho povolenia 
zavedených v súlade s ustanoveniami 
odseku 3.

5. Príslušný členský štát sprístupní 
verejnosti všetky relevantné informácie 
o systémoch predchádzajúceho povolenia 
zavedených v súlade s ustanoveniami 
odseku 3 vrátane odvolacích postupov 
v prípade zamietnutia žiadosti o 
povolenie..

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Členské štáty môžu pacientom 
ponúknuť dobrovoľný systém 
predchádzajúceho povoľovania, 
prostredníctvom ktorého pacient na 
základe takéhoto povolenia získa 
poukážku s uvedením maximálnej výšky 
nákladov, ktoré môžu byť uhradené.  Táto 
poukážka sa následne môže použiť 
v nemocnici poskytujúcej ošetrenie 
a úhradu vykoná priamo členský štát, v 
ktorom je pacient poistený. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Komisia do dvoch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice 
vypracuje štúdiu uskutočniteľnosti vo veci 
založenia zúčtovacieho strediska s cieľom 
uľahčiť úhradu nákladov naprieč 
hranicami, jednotlivými systémami 
zdravotnej starostlivosti a menovými 
zónami podľa tejto smernice, podá správu 
Európskemu parlamentu a Rade a, ak to 
bude vhodné, predloží legislatívny návrh.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

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 
ľahko dostupné mechanizmy vrátane 
elektronických prostriedkov, na základe 
ktorých sa pacientom okamžite poskytnú 
na požiadanie informácie o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti v inom členskom 
štáte a o podmienkach, ktoré by sa 
uplatňovali, a ktoré budú zahŕňať aj 
informácie o nárokoch pacienta, 
postupoch pri nadobúdaní týchto nárokov 
a systémoch odvolania a nápravy, ak sa 
pacientovi tieto nároky upierajú, okrem 
iného vždy, keď dôjde k poškodeniu 
spôsobenému v dôsledku zdravotnej 
starostlivosti, ktorá bola poskytnutá v inom
členskom štáte.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 sú 
ľahko prístupné aj elektronicky a ich 
súčasťou sú aj informácie o pacientových 
nárokoch, postupoch pri nadobúdaní 
týchto nárokov a odvolávacích 
a nápravných systémoch, ak sa pacientovi 
tieto nároky upierajú.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia, aby boli tieto 
informácie dostupné prostredníctvom 
bezpečného systému zdravotníckym 
odborníkom, ktorí poskytujú poradenstvo 
pacientovi.  Tieto informácie zahŕňajú 
podrobnosti o registrovaných 
zdravotníckych odborníkoch v členskom 
štáte, ktorý poskytuje ošetrenie, a o 
všetkých disciplinárnych konaniach, ktoré 
sa voči nim vedú. Členské štáty sa 
o všetkých takýchto disciplinárnych 
konaniach a následných zisteniach 
navzájom aktívne informujú.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

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) poskytuje pacientom a šíri informácie 
týkajúce sa najmä ich práv v oblasti 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 
a informácie o kvalite a bezpečnosti, 
ochrane osobných údajov, postupoch pri 
podávaní sťažností a opravných
prostriedkoch , ktoré sú dostupné v rámci 
zdravotnej starostlivosti v inom členskom 
štáte, ako aj o platných podmienkach;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) uľahčuje prístup pacienta k 
európskym sieťam pacientov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) opatrenia na zabezpečenie, aby sa lieky 
predpísané v jednom členskom štáte 
a povolené v inom správne identifikovali 
a aby informácie týkajúce sa týchto 
produktov, ktoré sa pacientom poskytujú, 

b) opatrenia na zabezpečenie, aby sa lieky 
predpísané v jednom členskom štáte 
a povolené v inom správne identifikovali 
a aby informácie týkajúce sa týchto 
produktov, ktoré sa pacientom poskytujú, 
boli zrozumiteľné vrátane prehľadu 
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boli zrozumiteľné; rôznych názvov, ktoré sa používajú na 
pomenovanie tých istých liekov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) opatrenia na zistenie falošných liekov 
a zabránenie tomu, aby sa dostali do 
lekární;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Ak je v členskom štáteposkytujúcom 
starostlivoť vydaný predpis na lieky, ktoré 
nie sú na predpis bežne dostupné v 
členskom štáte, v ktorom je pacient 
poistený, tento členský štát rozhodne, či 
tento predpis výnimočne povolí alebo 
poskytne alternatívny liek, ktorý je 
považovaný za podobný.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 26/33 PR\753961SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zoznam špecifických kritérií 
a podmienok, ktoré európske referenčné 
siete musia splniť, vrátane podmienok 
a kritérií požadovaných od poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem 
zapojiť sa do európskych referenčných sietí 
s cieľom zabezpečiť, aby európske 
referenčné siete predovšetkým:

a) zoznam špecifických kritérií 
a podmienok, ktoré európske referenčné 
siete musia splniť, vrátane zoznamu oblastí 
s výskytom zriedkavejších chorôb, ktoré 
treba pokryť, a podmienok a kritérií 
požadovaných od poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem 
zapojiť sa do európskych referenčných 
sietí, s cieľom zabezpečiť, aby európske 
referenčné siete predovšetkým:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a – bod ixa (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ixa) mali primeraný a účinný vzťah 
k dodávateľom technológií;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia v súlade s postupom uvedeným v 
článku 19 ods. 2 prijme osobitné opatrenia 
potrebné na dosiahnutie interoperability 
systémov informačných a komunikačných 
technológií v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, ktoré sú uplatniteľné vždy, 

Komisia v súlade s postupom uvedeným v 
článku 19 ods. 2 prijme osobitné opatrenia 
potrebné na dosiahnutie interoperability 
systémov informačných a komunikačných 
technológií v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, ktoré sú uplatniteľné vždy, 
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keď sa členské štáty rozhodnú ich zaviesť. 
Tieto opatrenia odrážajú vývoj
zdravotníckych technológií a medicíny 
a rešpektujú základné právo na ochranu 
osobných údajov v súlade s uplatniteľným 
právom. Špecifikujú najmä normy 
a terminológiu potrebné pre 
interoperabilitu relevantných systémov 
informačných a komunikačných 
technológií s cieľom zabezpečiť bezpečné, 
kvalitné a účinné poskytovanie služieb 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

keď sa členské štáty rozhodnú ich zaviesť. 
Tieto opatrenia sú v súlade s platnými 
zákonmi/právnymi predpismi o ochrane 
údajov v jednotlivých členských štátoch a 
taktiež odrážajú vývoj zdravotníckych 
technológií a medicíny vrátane 
telemedicíny a telepsychiatrie a rešpektujú 
základné právo na ochranu osobných 
údajov. Špecifikujú najmä normy 
a terminológiu potrebné pre 
interoperabilitu relevantných systémov 
informačných a komunikačných 
technológií s cieľom zabezpečiť bezpečné, 
kvalitné a účinné poskytovanie služieb 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 17 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Spolupráca pri riadení nových
zdravotníckych technológií

Spolupráca pri riadení zdravotníckych 
technológií

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty umožnia vývoj 
a fungovanie siete spájajúcej vnútroštátne 
orgány alebo inštitúcie zodpovedné za 
posúdenie zdravotníckej technológie.

1. Členské štáty umožnia vývoj 
a fungovanie siete spájajúcej vnútroštátne 
orgány alebo inštitúcie zodpovedné za 
posúdenie zdravotníckej technológie. 
Členské štáty vytvoria na účel 
prevádzkovania siete systém založený na 
zásadách riadnej správy vecí verejných 
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vrátane zásady transparentnosti, 
nestrannosti, spravodlivého konania a 
plnej účasti zainteresovaných strán zo 
všetkých relevantných skupín, ktoré 
zahŕňajú zdravotníckych odborníkov, 
pacientov, vedcov a priemysel.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) nájsť trvalo udržateľné spôsoby, ako 
vyvážiť ciele prístupu k liečbe, odmeny za 
inovácie a správu rozpočtov zdravotnej 
starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia v súlade s postupom uvedeným 
v článku 19 ods. 2 prijme opatrenia 
potrebné na zriadenie a riadenie tejto siete 
a označí povahu a typ informácií, ktoré sa 
majú vymieňať.

4. Komisia prijme v súlade s postupom 
uvedeným v článku 19 ods. 2 opatrenia 
potrebné na zriadenie, riadenie a 
transparentné fungovanie tejto siete.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Komisia povolí, aby sa do tejto siete 
zapojili len tie inštitúcie, ktoré spĺňajú 
zásady riadnej správy vecí verejných 
uvedené v odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia vypracuje do piatich rokov po 
dátume uvedenom v článku 22 ods. 1 
správu o fungovaní tejto smernice 
a predloží ju Európskemu parlamentu 
a Rade.

Komisia vypracuje do piatich rokov odo 
dňa uvedeného v článku 22 ods. 1 správu 
o fungovaní tejto smernice vrátane 
štatistických údajov o odleve a príleve 
pacientov vyplývajúcich z tejto smernice
a predloží ju Európskemu parlamentu 
a Rade.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

“Jamais poete n’a interpreté la nature aussi librement qu’un juriste la realité” Jean Giraudoux
 (Ešte nikdy žiaden básnik neinterpretoval prírodu tak slobodne, ako právnik interpretuje 
skutočnosť.)

Rozum a cit.

Právnici alebo politici. Za posledných desať rokov, od rozsudku Európskeho súdneho dvora 
(ESD) v prípade Kohll a Dekker z roku 1998, rozhodujú o politike v oblasti mobility 
pacientov právnici, pretože európski politici v tejto otázke zlyhali. Ak nič nepodnikneme, 
Súdny dvor bude aj naďalej vykladať ustanovenia Zmlúv týkajúce sa mobility pacientov a 
objasnia to, čo sa nám, politikom, objasniť nepodarilo. Ak sa uspokojíme s tým, že 
prenecháme tvorbu politík právnikom, tak nemusíme robiť nič. Samozrejme, až na platenie 
nepredvídateľných účtov, ktoré z toho vyplynú. Ale ak si myslíme, že poskytnutie právnej a 
politickej istoty je našou prácou ako zvolených politikov, mali by sme bezodkladne konať. 
Našim voličom sa myšlienka mobility pacientov páči, ale chcú a očakávajú, že ju náležite 
zvládneme a že im rozumne poradíme v otázkach politiky a postupov v tejto oblasti. 

Dlho očakávaný návrh Komisie, ktorý prichádza po správe Parlamentu o mobilite pacientov 
z roku 2005 (A6–0129/2005), ktorá bola Parlamentom schválená prevažnou väčšinou, je 
vítaný, a to vrátane nápaditých ustanovení, ktoré idú nad rámec rozsudkov ESD vo veci 
európskych referenčných sietí pre zriedkavejšie choroby. Návrh však obsahuje niekoľko 
nejasností, a práve tieto má táto správa za cieľ objasniť a riešiť.

Príležitosť pre pacientov. Treba naozaj veľmi zreteľne povedať, že tento návrh predstavuje 
príležitosť pre pacientov. Stredobodom záujmu je pacient, otázky mobility zdravotníckych 
odborníkov a zdravotných služieb sem nepatria. Až tak veľmi je, žiaľ, potrebný návrh 
o bezpečnosti pacientov. Návrh zároveň neupravuje a nedotýka sa ustanovení o sociálnom 
zabezpečení, ktoré aj naďalej ostávajú v platnosti, hoci by možno bolo vhodné, aby sa lepšie 
objasnilo, ktoré ustanovenie sa kedy uplatňuje. Rovnako treba povedať, že návrh predstavuje 
príležitosť pre pacienta založenú na potrebách, nie na prostriedkoch, a na informovanom 
výbere, nie na donútení.

Rozsudky Súdneho dvora. Je nám rovnako jasné, že nezačíname od nuly a že toto nie je čas 
na návrh „z modrého neba“. ESD našiel právny základ pre svoje rozsudky v zmluvách 
a vypracoval na ich základe aj svoj návrh následnej politiky. Rozsudky dali do pohybu proces, 
ktorým sa môžu posilniť práva pacientov a zdravie občanov Európy. Základnou podstatou 
všetkých rozsudkov ESD je potvrdenie práva pacientov, ktorí čelia „zbytočnému odkladu“ 
v liečbe, vycestovať za ošetrením do iného členského štátu a nechať si účet preplatiť 
členskému štátu, v ktorom sú poistení, za predpokladu splnenia dvoch podmienok: ošetrenie 
musí byť bežne dostupné v domovskej krajine a náklady naň musia byť v porovnateľnej 
výške. V sérii rozsudkov ESD sa ustanovuje, že pacientovi sa nemôže ukladať povinnosť 
žiadať o predchádzajúce povolenie ošetrenia mimo nemocnice alebo iných zdravotných 
dávok, ako sú napr. okuliare alebo úprava skusu. Ponecháva však otvorenú možnosť 
predchádzajúceho povolenia alebo oznámenia v prípade nemocničnej liečby, ak domovská 
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krajina (členský štát, v ktorom je pacient poistený) môže preukázať, že by bez takéhoto 
povolenia mohol utrpieť systém riadenia zdravotnej starostlivosti pre iných pacientov. 
Rozsudky sa netýkali natoľko procesu povoľovania ako bezdôvodného využívania tohto 
procesu na to, aby sa obmedzila/zrušila možnosť alebo kládli prekážky vo veci práva 
pacientov na vycestovanie za ošetrením. Z toho dôvodu sme sa snažili zaviesť odľahčený 
systém predchádzajúceho povoľovania, čo sa týka pacientov, a vopred upozorniť riadiacich 
pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti na mimoriadne náklady.

Potreby, nie prostriedky. Keď hovoríme o tom, že zdravotná politika by mala byť 
o pacientových potrebách a nie jeho prostriedkoch mali by sme si ujasniť, že tým nemáme v 
úmysle to, aby pacienti museli cestovať a platiť v hotovosti alebo kreditnou kartou  za často 
drahé nemocničné ošetrenie. Mali by sme zaviesť systém úhrady nákladov prijímajúcej 
nemocnici priamo od platiteľa v domovskom štáte, či už prostredníctvom centrálneho 
zúčtovacieho strediska, ktoré by riadilo cezhraničné, medzimenové a medzisystémové 
(Beveridge-Bismark) komplikácie, alebo prostredníctvom dvojstranného systému poukážok, 
ktoré si pacienti budú môcť vziať so sebou do nemocnice a ktorými sa zaručí následná platba 
od členského štátu, v ktorom je pacient poistený.

Obidve možnosti zabránia sporom medzi pacientom a nemocnicou týkajúcim sa platby, 
pričom možnosť poukážky by navyše zjednodušila aj riešenie takých problémov medzi 
členskými štátmi, ako je napríklad otázka výmenných kurzov. Keďže zriadenie zúčtovacieho 
strediska môže trvať dlhšie, navrhujeme ako dodatočný a rýchlejší mechanizmus, aby pacient, 
ktorý sa rozhodne pre proces predchádzajúceho povoľovania platný v jeho domovskej krajine, 
dostal poukážku, ktorú si so sebou vezme do nemocnice poskytujúcej ošetrenie a ktorá zaručí 
platbu do stanovenej výšky. S takouto poukážkou by pacient nemusel platiť za ošetrenie 
osobne a nemocnica by mala zaručenú platbu od domovskej krajiny pacienta. Bez takejto 
poukážky a kým sa zriadi centrálne zúčtovacie stredisko, by pacient musel platiť osobne 
a následne žiadať o preplatenie nákladov.

Balíčky. Vyvstáva otázka, či rozhodnutia ESD vo veci nákladov znamenajú, že členský štát, v 
ktorom je pacient poistený, je povinný zaplatiť len skutočné náklady na ošetrenie. Balíčky v 
oblasti liečby s takými dodatočnými službami ako rekonvalescencia alebo fyzioterapia by sa 
mohli ponúkať za cenu, ktorá je celkovo nižšia než cena, ktorú by pacient doma zaplatil len za 
samotné ošetrenie. Ak takéto balíčky prinesú dodatočné výhody pre pacienta, napríklad tým, 
že menej pravdepodobne dôjde k recidíve, mali by byť vítané, pokiaľ náklady na celý balík 
nepresiahnu náklady, ktoré by pacient za ošetrenie zaplatil doma. Členské štáty by v tomto 
smere mali byť maximálne prispôsobivé.

Zdravotní agenti. Je pravdepodobné, že dôjde k nárastu v počte zdravotných agentov 
poskytujúcich pacientom nezávislé poradenstvo o balíčkoch v oblasti liečby a zdravotnej 
starostlivosti rovnakým spôsobom, ako poisťovací agenti vyhľadávajú v mene svojich 
zákazníkov najlepšie možnosti zodpovedajúce ich potrebám. Zjavne bude na každom 
členskom štáte, aby sa rozhodol pre politiku v tejto oblasti a časom sa tiež bude musieť 
rozhodnúť, či je potrebné odbornú prípravu zdravotných agentov nejakým spôsobom 
regulovať alebo ju ponechať samoregulácii. 

Doplácanie. Je tiež pravdepodobné, že v niektorých krajinách bude možnosť vycestovať za 
liečbou do zahraničia prichádzať do úvahy len v tom prípade, ak pacient bude pripravený 
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doplatiť k sume, ktorú zaplatí domovská krajina. V podstate na tom nie je nič zlé, keďže 
princíp nie je odlišný od toho, ako keď pacient dopláca za lepšiu posteľ v miestnej nemocnici 
alebo keď rodičia platia dodatočné školné pre svoje dieťa. Bude to však len možnosťou a na 
pacienta by nemal byť vyvíjaný nátlak, aby zaplatil viac, a žiadna nemocnica by nemala 
účtovať za rovnakú liečbu viac zahraničným ako domácim pacientom. 

Množstvo. Očakáva sa, že túto cestu si nezvolí veľký počet pacientov. Väčšina ľudí 
uprednostňuje liečbu v blízkosti svojho domova, kde ich môžu navštíviť priatelia a rodina. Ak 
to bude potrebné, pôjdu niekam inam v rámci svojej vlastnej krajiny – v neposlednom rade 
kvôli jazyku. Ak sa rozhodnú ísť do zahraničia, zvolia si pravdepodobne najprv možnosť 
využiť dobre zabehané dvojstranné a trojstranné dohody medzi členskými štátmi, regiónmi 
alebo mestami. Ak však budú chcieť viac flexibility – možno z dôvodu rodiny alebo priateľov 
v inej časti EÚ, kde môžu po liečbe zostať v rámci rekonvalescencie, alebo preto, že počuli 
o obzvlášť dobrom nemocničnom tíme alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – tak 
budú môcť využiť možnosť cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Samozrejme, ak členský štát bude chcieť zabrániť občanom, aby túto možnosť využívali, 
a tým zamedziť aj odlevu zdrojov, bude musieť zvýšiť úroveň poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti a skrátiť čakacie lehoty tak, aby nikto necítil potrebu ísť niekam inam. Ak sa mu 
podarí pritiahnuť pacientov zo zahraničia – napríklad kvôli tomu, že poskytovaná zdravotná 
starostlivosť a liečba sú lacnejšie – pritiahne tak do krajiny aj finančné zdroje, ktoré môžu byť 
spätne použité na zdravotnú starostlivosť v prospech všetkých pacientov. Skúsenosti 
s odlevom a prílevom pacientov treba po piatich rokoch prehodnotiť, zistiť vplyv tohto 
opatrenia a či je potrebné túto politiku uvoľniť alebo sprísniť.

Informácie. Informácie budú mať kľúčový význam a od každého členského štátu sa bude 
očakávať, že vytvorí informačné centrá (národné kontaktné miesta), kde pacient a jeho 
zdravotný poradca budú môcť získať informácie o rôznych možnostiach, o tom, či sa bud ú 
uplatňovať kritériá spôsobilosti, aký je požadovaný postup, aký je postup v prípade sťažností 
a pri odvolaní a či existuje príspevok na cestovné náklady. V tomto kontexte je tiež relevantná 
citlivá otázka úrovne zdravotnej starostlivosti. Ak členský štát povolí, či už explicitne alebo 
implicitne, svojim občanom, aby vycestovali za liečbou do zahraničia, tým, že uzná rozsudky 
ESD, je jeho povinnosťou starať sa o svojich občanov. Vzájomné ubezpečenie sa o 
bezpečnosti pacienta bude určite potrebné. Jedným z rizík, ktoré môžu ohroziť pacientovu 
bezpečnosť, je práve nízka úroveň zdravotnej starostlivosti. Za túto úroveň sú zodpovedné 
členské štáty a nikto nenavrhuje, aby pre túto oblasť predpisovala normy Európska únia. 
Členský štát, ktorý poskytuje ošetrenie, môže a mal by zabezpečiť zverejnenie týchto noriem. 
Povinnosťou členského štátu, v ktorom je pacient poistený, je zase zabezpečiť svojim 
občanom prístup k informáciám, aby pacienti a ich zdravotní poradcovia vedeli, akú úroveň 
môžu očakávať, keď sa rozhodnú pre liečbu v inej krajine. Nič viac, nič menej.

Lekárske predpisy. Jednou z otázok, ktorej sa návrh týka, je vzájomné uznávanie lekárskych 
predpisov. Samozrejme, že je žiaduce, aby lekáreň v domovskej krajine uznala a konala v 
súlade s predpisom, ktorý bol vydaný lekárom v inej členskej krajine. V takomto prípade bude 
potrebné, aby existoval/To si bude vyžadovať prístup k registru praktických lekárov, ktorí 
majú potrebnú kvalifikáciu a povolenie na vystavenie predpisov. Problém je však ešte hlbší. 
Vo všeobecnosti sa uznáva, že je na členskom štáte, aby rozhodol, ktoré lieky sú dostupné na 
základe predpisu. Ak teda pacient dostane predpis v zahraničí a liek nie je v jeho domovskej 
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krajine dostupný, pacient sa bude musieť buď uspokojiť s tým, čo je k dispozícii, vrátiť sa 
späť do krajiny poskytujúcej ošetrenie alebo získať liek s rizikom cez internet. Zdá sa teda, že 
by bolo vhodnejšie, aby členské štáty akceptovali ako časť dodatkového zoznamu predpisov 
lieky, ktoré boli predpísané ako súčasť liečby v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivost. 
Tento problém musia riešiť členské štáty, ale v prípade, že sa k riešeniu nebude pristupovať 
citlivo a rozumne, môže sa stať v budúcnosti zdrojom výziev pre ESD.

Rozum a cit. A to je v kocke všetko, o čom táto správa je: rozum a cit, nová príležitosť pre 
pacientov, pri ktorej si môže Európska únia povedať, že bola pre svojich občanov užitočná; 
jasnosť a právna istota; nie riešenie nerovností v zdravotnej starostlivosti v celej Európe alebo 
v rámci členských štátov – to je otázka, ktorú treba nasmerovať na ministerstvá príslušných 
členských štátov – ale spravodlivosť a rovnosť príležitostí; flexibilita, a nie byrokracia; vôľa 
položiť si otázky typu „ako to urobíme“ a nie „prečo by sme nemali“. Jedna vec je istá, čoraz 
viac našich občanov si uvedomuje bezprostrednú blízkosť príležitosti, ktorú táto politika 
prináša a ktorú síce v konečnom dôsledku nemusia využiť, ale očakávajú, že tá možnosť bude 
existovať. Pre všetky tri inštitúcie je to výzva, aby konali čo najrýchlejšie.
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