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Poprawka 301
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ II skreślony
INSTYTUCJE PAŃSTWA 
CZŁONKOWSKIEGO 
ODPOWIEDZIALNE ZA 
PRZESTRZEGANIE WSPÓLNYCH 
ZASAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Or. en

Uzasadnienie

Rozróżnienie pomiędzy rozdziałem II i rozdziałem III jest mało pomocne i niepotrzebne.
Dlatego prościej jest skreślić oba tytuły rozdziałów.

Poprawka 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

INSTYTUCJE PAŃSTWA 
CZŁONKOWSKIEGO
ODPOWIEDZIALNE ZA 
PRZESTRZEGANIE WSPÓLNYCH 
ZASAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE
ODPOWIEDZIALNE ZA 
PRZESTRZEGANIE WSPÓLNYCH 
ZASAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Or. es

Uzasadnienie

Zastosowanie terminu „instytucje” wymagałoby jego zdefiniowania.
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Poprawka 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki instytucji państwa 
członkowskiego leczenia

Obowiązki państwa członkowskiego 
leczenia

Or. es

Uzasadnienie

Zachowanie spójności z poprawką złożoną do nagłówka w rozdziale II.

Poprawka 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki instytucji państwa 
członkowskiego leczenia

Obowiązki instytucji państw 
członkowskich

Or. en

Uzasadnienie

W celu uzyskania skutecznej współpracy transgranicznej i zagwarantowania jakości opieki 
zdrowotnej w całej UE, obowiązki organów publicznych w odniesieniu do mobilności 
pacjentów nie powinny być ograniczone do państwa członkowskiego leczenia, lecz 
rozszerzone na państwo członkowskie ubezpieczenia.
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Poprawka 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony
Obowiązki instytucji państwa 

członkowskiego leczenia
1. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
uwzględniając zasady powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, sprawiedliwości i solidarności, 
państwa członkowskie leczenia określają 
jasne standardy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz gwarantują, że:
a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną są 
w stanie spełnić takie standardy, 
uwzględniając międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną;
b) stosowanie takich standardów jakości i 
bezpieczeństwa przez podmioty świadczące 
opiekę zdrowotną w praktyce jest 
regularnie monitorowane, a w przypadku 
niespełnienia odpowiednich standardów,
mając na uwadze postęp nauk 
medycznych i technologii medycznych, 
podejmowane są działania korygujące;
c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji, 
w szczególności w zakresie dostępności, 
cen i rezultatów świadczonej opieki 
zdrowotnej oraz szczegółów zakresu ich 
ubezpieczenia albo innych środków 
ochrony indywidualnej lub zbiorowej 
związanych z odpowiedzialnością 
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zawodową;
d) istnieją środki umożliwiające 
pacjentom wystąpienie ze skargą oraz 
zagwarantowane są środki prawne i 
wypłata odszkodowania w przypadku 
poniesienia przez nich szkody będącej 
wynikiem świadczenia opieki zdrowotnej;
e) odnośnie do leczenia na ich terytorium 
istnieją systemy ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej lub 
gwarancje lub podobne rozwiązania, 
równoważne bądź zasadniczo 
porównywalne pod względem celu, 
uwzględniające rodzaj i rozmiar ryzyka;
f) podstawowe prawo do prywatności w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych jest chronione zgodnie z 
krajowymi środkami wdrażającymi 
przepisy wspólnotowe z zakresu ochrony 
danych osobowych, w szczególności 
dyrektywy 95/46/WE i 2002/58/WE;
g) pacjenci z innych państw 
członkowskich są traktowani na równi z 
obywatelami państwa członkowskiego 
leczenia, włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i ustawodawstwem 
krajowym obowiązującym w państwie 
członkowskim leczenia.
2. Wszelkie środki przedsięwzięte przez 
państwa członkowskie przy wdrażaniu 
niniejszego artykułu nie naruszają 
postanowień dyrektywy 2005/36/WE w 
sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych i dyrektywy 2000/31/WE w 
sprawie niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego.
3. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla ułatwienia świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej oraz 
biorąc za podstawę wysoki poziom 
ochrony zdrowia, Komisja we współpracy 
z państwami członkowskimi opracowuje 
wytyczne ułatwiające wykonanie ust. 1.
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Or. de

Poprawka 306
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz
uwzględniając zasady powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, sprawiedliwości i solidarności, 
państwa członkowskie leczenia określają 
jasne standardy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz gwarantują, że:

1. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. Odbywa się to
uwzględniając zasady powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, sprawiedliwości i solidarności oraz 
zasadę świadczenia opieki w zależności od 
potrzeb.

a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną są 
w stanie spełnić takie standardy,
uwzględniając międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną;
b)stosowanie takich standardów jakości i 
bezpieczeństwa przez podmioty świadczące 
opiekę zdrowotną w praktyce jest 
regularnie monitorowane, a w przypadku 
niespełnienia odpowiednich standardów, 
mając na uwadze postęp nauk 
medycznych i technologii medycznych, 
podejmowane są działania korygujące;
c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji, 
w szczególności w zakresie dostępności, 
cen i rezultatów świadczonej opieki 
zdrowotnej oraz szczegółów zakresu ich 
ubezpieczenia albo innych środków 
ochrony indywidualnej lub zbiorowej 
związanych z odpowiedzialnością 
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zawodową;
d) istnieją środki umożliwiające 
pacjentom wystąpienie ze skargą oraz 
zagwarantowane są środki prawne i 
wypłata odszkodowania w przypadku 
poniesienia przez nich szkody będącej 
wynikiem świadczenia opieki zdrowotnej;
e) odnośnie do leczenia na ich terytorium 
istnieją systemy ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej lub 
gwarancje lub podobne rozwiązania, 
równoważne bądź zasadniczo 
porównywalne pod względem celu, 
uwzględniające rodzaj i rozmiar ryzyka;
f) podstawowe prawo do prywatności w
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych jest chronione zgodnie z 
krajowymi środkami wdrażającymi 
przepisy wspólnotowe z zakresu ochrony 
danych osobowych, w szczególności 
dyrektywy 95/46/WE i 2002/58/WE;
g) pacjenci z innych państw 
członkowskich są traktowani na równi z 
obywatelami państwa członkowskiego 
leczenia, włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i ustawodawstwem 
krajowym obowiązującym w państwie 
członkowskim leczenia.

Or. sv

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że to państwo członkowskie jest uprawnione do opracowania i rozwoju 
opieki zdrowotnej oraz, że niniejsza dyrektywa nie powinna zatem być nadmiernie 
szczegółowa.
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Poprawka 307
Georgs Andrejevs

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
uwzględniając zasady powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, sprawiedliwości i solidarności, 
państwa członkowskie leczenia określają 
jasne standardy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz gwarantują, że:

1. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
uwzględniając zasady powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, sprawiedliwości i solidarności, 
państwa członkowskie leczenia określają 
jasne standardy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz gwarantują, że:

a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną są 
w stanie spełnić takie standardy, 
uwzględniając międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną;

(a) w przypadku opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim niż to, w którym pacjent jest 
ubezpieczony, lub w innym państwie 
członkowskim niż to, w którym podmiot 
świadczący opiekę zdrowotną zamieszkuje, 
jest zarejestrowany lub ma swoją siedzibę, 
taka opieka zdrowotna jest świadczona 
zgodnie z ustawodawstwem państwa 
członkowskiego leczenia;

b) stosowanie takich standardów jakości i 
bezpieczeństwa przez podmioty świadczące 
opiekę zdrowotną w praktyce jest 
regularnie monitorowane, a w przypadku 
niespełnienia odpowiednich standardów, 
mając na uwadze postęp nauk 
medycznych i technologii medycznych, 
podejmowane są działania korygujące;

(b) opieka zdrowotna, o której mowa w 
ust. 1 lit. a), jest świadczona zgodnie z 
standardami i zaleceniami dotyczącymi 
jakości i bezpieczeństwa, określonymi 
przez państwo członkowskie leczenia przy 
zapewnieniu, że:

(i) pacjenci i podmioty świadczące opiekę 
zdrowotną z innych państw członkowskich 
mogą otrzymać, między innymi drogą 
elektroniczną, informacje na temat takich 
standardów i zaleceń, w tym o przepisach 
w zakresie nadzoru;

c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji, 

(ii) pacjenci i podmioty świadczące opiekę 
zdrowotną z innych państw członkowskich 
mogą otrzymać informacje w zakresie 
dostępności, cen i rezultatów świadczonej 
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w szczególności w zakresie dostępności, 
cen i rezultatów świadczonej opieki 
zdrowotnej oraz szczegółów zakresu ich 
ubezpieczenia albo innych środków 
ochrony indywidualnej lub zbiorowej 
związanych z odpowiedzialnością 
zawodową;

opieki zdrowotnej oraz szczegółów zakresu 
ubezpieczenia podmiotu świadczącego 
opiekę zdrowotną albo innych środków 
ochrony indywidualnej lub zbiorowej 
związanych z odpowiedzialnością 
zawodową;

d) istnieją środki umożliwiające pacjentom 
wystąpienie ze skargą oraz 
zagwarantowane są środki prawne i 
wypłata odszkodowania w przypadku 
poniesienia przez nich szkody będącej 
wynikiem świadczenia opieki zdrowotnej;

(d) istnieją środki umożliwiające 
pacjentom wystąpienie ze skargą w 
przypadku poniesienia przez nich szkody 
będącej wynikiem otrzymanej opieki 
zdrowotnej oraz zagwarantowane są środki 
prawne i prawo dochodzenia 
odszkodowania;

e) odnośnie do leczenia na ich terytorium 
istnieją systemy ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej lub 
gwarancje lub podobne rozwiązania, 
równoważne bądź zasadniczo 
porównywalne pod względem celu, 
uwzględniające rodzaj i rozmiar ryzyka;

(e) odnośnie do leczenia na ich terytorium 
istnieją systemy ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej lub 
gwarancje lub podobne rozwiązania, 
równoważne bądź zasadniczo 
porównywalne pod względem celu, 
uwzględniające rodzaj i rozmiar ryzyka;

f) podstawowe prawo do prywatności w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych jest chronione zgodnie z 
krajowymi środkami wdrażającymi 
przepisy wspólnotowe z zakresu ochrony 
danych osobowych, w szczególności 
dyrektywy 95/46/WE i 2002/58/WE;

(f) podstawowe prawo do prywatności w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych jest chronione zgodnie z 
krajowymi środkami wdrażającymi 
przepisy wspólnotowe z zakresu ochrony 
danych osobowych, w szczególności 
dyrektywy 95/46/WE i 2002/58/WE;

g) pacjenci z innych państw członkowskich 
są traktowani na równi z obywatelami 
państwa członkowskiego leczenia, 
włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i 
ustawodawstwem krajowym 
obowiązującym w państwie członkowskim 
leczenia.

(g) pacjenci z innych państw 
członkowskich są traktowani na równi z 
obywatelami państwa członkowskiego 
leczenia, włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i 
ustawodawstwem krajowym 
obowiązującym w państwie członkowskim 
leczenia;
(ga) pacjenci, którzy skorzystali z leczenia 
są uprawnieni do otrzymania 
dokumentacji tego leczenia w formie 
papierowej lub elektronicznej oraz 
wszelkich zaleceń medycznych 
dotyczących dalszej opieki
(gb) istnieją mechanizmy gwarantujące, 
że podmioty świadczące opiekę zdrowotną 
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są w stanie spełnić takie standardy, 
uwzględniając międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną, szczególnie poprzez 
zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i 
szkolenia, a także wsparcie rozwoju 
ogólnoeuropejskich zharmonizowanych 
programów nauczania i akredytacji 
pracowników służby zdrowia;
(gc) stosowanie takich standardów jakości 
i bezpieczeństwa przez podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną jest w 
praktyce regularnie monitorowane, a w 
przypadku niespełnienia odpowiednich 
standardów, mając na uwadze postęp 
nauk medycznych i technologii 
medycznych, podejmowane są działania 
korygujące;

Or. en

Uzasadnienie

W ramach niniejszej dyrektywy należy koniecznie ustanowić przepisy gwarantujące 
mechanizmy skutecznego przestrzegania przez państwa członkowskie zasad powszechności, 
sprawiedliwości, solidarności, jakości, bezpieczeństwa i dostępu do opieki zdrowotnej.

Poprawka 308
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
uwzględniając zasady powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, sprawiedliwości i solidarności, 
państwa członkowskie leczenia określają 
jasne standardy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz gwarantują, że:

1. W przypadku opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim niż to, w którym pacjent jest 
ubezpieczony, lub w innym państwie 
członkowskim niż to, w którym podmiot 
świadczący opiekę zdrowotną zamieszkuje, 
jest zarejestrowany lub ma swoją siedzibę, 
zgodnie z art. 2 taka usługa zdrowotna 
będzie świadczona zgodnie z 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
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leczenia.
Państwo członkowskie leczenia 
gwarantuje, że:

a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną są 
w stanie spełnić takie standardy, 
uwzględniając międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną;

a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną są 
w stanie spełnić takie standardy, 
uwzględniając rozwój międzynarodowego
stanu nauk medycznych oraz ogólnie 
uznanej dobrej praktyki medycznej;

b) stosowanie takich standardów jakości i 
bezpieczeństwa przez podmioty świadczące 
opiekę zdrowotną w praktyce jest 
regularnie monitorowane, a w przypadku 
niespełnienia odpowiednich standardów, 
mając na uwadze postęp nauk 
medycznych i technologii medycznych, 
podejmowane są działania korygujące;

b) wymieniona w ust. 1 opieka zdrowotna 
świadczona jest zgodnie ze standardami i 
wytycznymi w zakresie jakości i 
bezpieczeństwa określonymi przez 
państwo członkowskie leczenia, przy czym 
należy zagwarantować, że:

(i) pacjenci i podmioty świadczące opiekę 
zdrowotną mogą otrzymać informacje, 
również drogą elektroniczną, dotyczące 
takich standardów i wytycznych, w tym 
przepisów w zakresie nadzoru;
(ii) pacjenci i podmioty świadczące opiekę 
zdrowotną z innych państw członkowskich 
mogą otrzymać informacje o 
możliwościach leczenia, dostępności, 
cenach i ewentualnych rezultatach 
świadczonej  opieki zdrowotnej, a także 
szczegóły zakresu ubezpieczenia 
podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną lub innych środków ochrony 
indywidualnej lub zbiorowej związanych z 
odpowiedzialnością zawodową;

c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji, 
w szczególności w zakresie dostępności, 
cen i rezultatów świadczonej opieki 
zdrowotnej oraz szczegółów zakresu ich 
ubezpieczenia albo innych środków 
ochrony indywidualnej lub zbiorowej 
związanych z odpowiedzialnością 
zawodową;

c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji, 
w szczególności w zakresie możliwości 
leczenia, dostępności, cen i możliwych 
rezultatów świadczonej opieki zdrowotnej 
oraz szczegółów zakresu ich ubezpieczenia 
albo innych środków ochrony 
indywidualnej lub zbiorowej związanych z 
odpowiedzialnością zawodową;

d) istnieją środki umożliwiające pacjentom d) istnieją środki umożliwiające pacjentom 
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wystąpienie ze skargą oraz 
zagwarantowane są środki prawne i 
wypłata odszkodowania w przypadku 
poniesienia przez nich szkody będącej 
wynikiem świadczenia opieki zdrowotnej;

wystąpienie ze skargą oraz 
zagwarantowane są środki prawne i prawo 
do wypłaty odszkodowania w przypadku 
poniesienia przez nich szkody będącej 
wynikiem świadczenia opieki zdrowotnej;

e) odnośnie do leczenia na ich terytorium 
istnieją systemy ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej lub 
gwarancje lub podobne rozwiązania, 
równoważne bądź zasadniczo 
porównywalne pod względem celu, 
uwzględniające rodzaj i rozmiar ryzyka;

e) odnośnie do leczenia na ich terytorium 
istnieją systemy ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej lub 
gwarancje lub podobne rozwiązania, 
równoważne bądź zasadniczo 
porównywalne pod względem celu, 
uwzględniające rodzaj i rozmiar ryzyka;

f) podstawowe prawo do prywatności w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych jest chronione zgodnie z 
krajowymi środkami wdrażającymi 
przepisy wspólnotowe z zakresu ochrony 
danych osobowych, w szczególności 
dyrektywy 95/46/WE i 2002/58/WE;

f) podstawowe prawo do prywatności w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych jest chronione zgodnie z 
krajowymi środkami wdrażającymi 
przepisy wspólnotowe z zakresu ochrony 
danych osobowych, w szczególności 
dyrektywy 95/46/WE i 2002/58/WE;

g) pacjenci z innych państw członkowskich 
są traktowani na równi z obywatelami 
państwa członkowskiego leczenia, 
włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i 
ustawodawstwem krajowym 
obowiązującym w państwie członkowskim 
leczenia.

g) pacjenci z innych państw członkowskich 
są traktowani na równi z obywatelami 
państwa członkowskiego leczenia, 
włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i 
ustawodawstwem krajowym 
obowiązującym w państwie członkowskim 
leczenia.

(ga) pacjenci, którzy otrzymali opiekę 
zdrowotną, są uprawnieni do pisemnej lub 
elektronicznej dokumentacji leczenia oraz 
wszystkich medycznych zaleceń 
dotyczących ciągłości leczenia;

Or. de
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Poprawka 309
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
uwzględniając zasady powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, sprawiedliwości i solidarności, 
państwa członkowskie leczenia określają 
jasne standardy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz gwarantują, że:

1. W przypadku opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim niż to, w którym pacjent jest 
ubezpieczony, lub w innym państwie 
członkowskim niż to, w którym podmiot 
świadczący opiekę zdrowotną ma swoją 
siedzibę, taka usługa zdrowotna jest 
świadczona zgodnie z ustawodawstwem 
państwa członkowskiego leczenia zgodnie 
z ust. 2 niniejszego artykułu. 
Opiekę zdrowotną świadczy się zgodnie ze 
standardami i wytycznymi dotyczącymi 
jakości i bezpieczeństwa określonymi 
przez państwo członkowskie leczenia. 
Państwo członkowskie leczenia 
gwarantuje, że:

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka mam na celu zwiększenia jasności prawnej tego artykułu poprzez 
włączenie tekstu pierwotnie znajdującego się w art. 11. Zasady określone we wniosku Komisji 
we wcześniejszej poprawce również zostały przesunięte do art. 1.

Poprawka 310
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie leczenia
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
uwzględniając zasady powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 

1. Państwa członkowskie odpowiadają za 
organizację i świadczenie opieki 
zdrowotnej. W tym kontekście muszą one 
zagwarantować, że:
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jakości, sprawiedliwości i solidarności, 
państwa członkowskie leczenia określają 
jasne standardy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz gwarantują, że:

Or. pt

Poprawka 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
uwzględniając zasady powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, sprawiedliwości i solidarności, 
państwa członkowskie leczenia określają 
jasne standardy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz gwarantują, że:

Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
bezpiecznej opieki zdrowotnej o wysokiej 
jakości zgodnie z zasadami powszechnego 
dostępu, solidarności, przystępności 
cenowej, równej dostępności terytorialnej 
oraz demokratycznej kontroli. Państwo 
członkowskie leczenia jest również 
odpowiedzialne za środki umożliwiające 
złożenie skargi oraz za środki naprawcze 
w przypadku poniesienia szkody. W 
przypadku szkody spowodowanej 
skorzystaniem z opieki zdrowotnej w 
transgranicznej placówce opieki 
zdrowotnej, zastosowanie ma system 
składania skarg i system odszkodowawczy 
państwa członkowskiego leczenia.
Państwa członkowskie leczenia określają 
jasne standardy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz gwarantują, że:

Or. en

Uzasadnienie

Zasady powszechnego dostępu, solidarności, przystępności cenowej, równej dostępności 
terytorialnej oraz demokratycznej kontroli są ustanowione porozumieniem lizbońskim jako 
istotny element świadczenia opieki zdrowotnej. Ta poprawka dodatkowo wyjaśnia zakres 
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odpowiedzialności w przypadku szkody.

Poprawka 312
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
uwzględniając zasady powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, sprawiedliwości i solidarności, 
państwa członkowskie leczenia określają 
jasne standardy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz gwarantują, że:

1. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację, dostarczanie i 
świadczenie opieki zdrowotnej. W tym 
kontekście, oraz w oparciu o zasady 
interesu ogólnego, powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości na miejscu i w rozsądnej cenie, 
skuteczności, ciągłości, sprawiedliwości i 
solidarności, państwa członkowskie 
leczenia określają jasne standardy jakości i 
bezpieczeństwa opieki zdrowotnej 
świadczonej na ich terytorium oraz 
gwarantują, że:

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest przypomnienie kompetencji państw członkowskich w zakresie systemu zdrowia 
i zasad kierujących jego funkcjonowaniem. Należy również zrobić odniesienie do interesu 
ogólnego.

Poprawka 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
uwzględniając zasady powszechności, 

1. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
w oparciu o zasady interesu publicznego,
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dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, sprawiedliwości i solidarności, 
państwa członkowskie leczenia określają 
jasne standardy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz gwarantują, że:

powszechności, dostępu do opieki 
zdrowotnej wysokiej jakości, 
sprawiedliwości i solidarności oraz
wynikającymi z nich zadaniami służby 
publicznej, powierzanymi podmiotom 
świadczącym opiekę zdrowotną, państwa 
członkowskie leczenia określają jasne 
standardy jakości i bezpieczeństwa opieki 
zdrowotnej świadczonej na ich terytorium 
oraz gwarantują, że:

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny nie tylko uwzględniać zasady powszechności, dostępności, 
sprawiedliwości i solidarności. Powinny one organizować i świadczyć usługi opieki 
zdrowotnej w oparciu o te zasady (zob. również art. 16 traktatu WE).

Poprawka 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
uwzględniając zasady powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, sprawiedliwości i solidarności, 
państwa członkowskie leczenia określają 
jasne standardy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz gwarantują, że:

1. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
w oparciu o zasady powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, sprawiedliwości i solidarności oraz 
wynikającymi z nich zadaniami służby 
publicznej, powierzanymi podmiotom 
świadczącym opiekę zdrowotną, państwa 
członkowskie leczenia określają jasne 
standardy jakości i bezpieczeństwa opieki 
zdrowotnej świadczonej na ich terytorium 
oraz gwarantują, że:

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny nie tylko uwzględniać zasady powszechności, dostępności, 
sprawiedliwości i solidarności, lecz także odpowiednio organizować i świadczyć usługi opieki 
zdrowotnej.

Poprawka 315
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
uwzględniając zasady powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, sprawiedliwości i solidarności, 
państwa członkowskie leczenia określają 
jasne standardy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz gwarantują, że:

1. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
uwzględniając zasady powszechności, 
dostępu geograficznego i finansowego do 
opieki zdrowotnej wysokiej jakości, 
wydajności i efektywności, ciągłości, 
sprawiedliwości i solidarności, państwa 
członkowskie leczenia określają jasne 
standardy jakości i bezpieczeństwa opieki 
zdrowotnej świadczonej na ich terytorium 
oraz gwarantują, że:

Or. nl

Poprawka 316
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
uwzględniając zasady powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, sprawiedliwości i solidarności, 
państwa członkowskie leczenia określają 
jasne standardy jakości i bezpieczeństwa 

1. Każde państwo członkowskie 
odpowiada za proces leczenia, organizację 
i świadczenie opieki zdrowotnej. W tym 
kontekście, oraz uwzględniając zasady
bezpłatności, powszechności, dostępu do 
opieki zdrowotnej wysokiej jakości, 
sprawiedliwości i solidarności, państwa 
członkowskie leczenia określają jasne 
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opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz gwarantują, że:

standardy jakości i bezpieczeństwa opieki 
zdrowotnej świadczonej na ich terytorium 
oraz gwarantują, że:

Or. pl

Uzasadnienie

Opieka zdrowotna winna być bezpłatna w UE z włączeniem prywatnych zakładów opieki 
zdrowotnej.

Poprawka 317
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
uwzględniając zasady powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, sprawiedliwości i solidarności, 
państwa członkowskie leczenia określają 
jasne standardy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz gwarantują, że:

1. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
uwzględniając zasady powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, sprawiedliwości, dostępności dla 
osób niepełnosprawnych i solidarności, 
państwa członkowskie leczenia określają 
jasne standardy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz gwarantują, że:

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz innych podstawowych zasad, dostępność dla osób niepełnosprawnych musi zostać 
ustanowiona jako fundamentalna zasada świadczenia opieki zdrowotnej, ponieważ równy 
dostęp osób niepełnosprawnych do opieki zdrowotnej jest kwestią praw człowieka.
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Poprawka 318
Iles Braghetto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
uwzględniając zasady powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, sprawiedliwości i solidarności, 
państwa członkowskie leczenia określają 
jasne standardy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz gwarantują, że:

Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście, oraz 
uwzględniając zasady powszechności, 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, sprawiedliwości i solidarności, 
państwa członkowskie leczenia określają 
jasne standardy jakości i bezpieczeństwa 
opieki zdrowotnej świadczonej na ich 
terytorium oraz uwzględniają fakt, że:

Or. en

Uzasadnienie

Wymaganie od państw członkowskich zagwarantowania określonych punktów wykracza poza 
ich odpowiedzialność za określanie własnych standardów jakości i bezpieczeństwa. W świetle 
art. 152 Traktatu, w którym stwierdza się, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za 
organizację, finansowanie i świadczenie opieki zdrowotnej swoim obywatelom, bardziej 
odpowiednie wydaje się stwierdzenie, że państwa członkowskie powinny uwzględniać, a nie 
gwarantować określone punkty.

Poprawka 319
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) podmioty świadczące opiekę 
zdrowotną nie odmawiają opieki 
zdrowotnej żadnemu pacjentowi ze 
względu na sytuację społeczno-
ekonomiczną pacjenta, obojętnie czy jest 
on obywatelem tego samego lub innego 
państwa członkowskiego;
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Or. nl

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie jest odpowiedzialne za świadczenie opieki zdrowotnej 
niezależnie od sytuacji społeczno-ekonomicznej pacjenta.

Poprawka 320
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną są 
w stanie spełnić takie standardy, 
uwzględniając międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną;

a) w przypadku świadczenia opieki 
zdrowotnej w państwie członkowskim 
innym niż państwo członkowskie 
ubezpieczenia pacjenta, taka opieka 
zdrowotna jest świadczona zgodnie z 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
leczenia;

Or. pt

Poprawka 321
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną są 
w stanie spełnić takie standardy, 
uwzględniając międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną;

(a) na żądanie pacjenci uzyskują 
informacje na temat takich standardów i 
zaleceń, w tym o przepisach w zakresie 
nadzoru i oceny;

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu skoncentrowanie artykułu na ważnym zadaniu, jakim jest 
zapewnienie pacjentom jasności prawnej i informacji niezbędnych do dokonywania 
świadomych wyborów w kwestii transgranicznej opieki zdrowotnej.

Poprawka 322
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną są 
w stanie spełnić takie standardy, 
uwzględniając międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną;

(a) opieka zdrowotna jest rzeczywiście 
świadczona zgodnie ze standardami 
dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa, o 
których mowa w ust. 1; należy przy tym 
uwzględnić międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną;

Or. nl

Poprawka 323
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną są 
w stanie spełnić takie standardy, 
uwzględniając międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną;

a) istnieje jasna definicja wymogów 
legislacyjnych dla podmiotów 
świadczących opiekę zdrowotną, 
uwzględniając międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną;

Or. hu
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Uzasadnienie

W naszej opinii układanie przepisów krajowych na podstawie zasad i podstawowych 
wymogów opieki zdrowotnej jest obowiązkiem państw członkowskich, tak jak sprawdzanie 
wdrażania przepisów prawa przez podmioty świadczące opiekę zdrowotną oraz 
podejmowanie działań mających na celu ich egzekwowanie. Zalecamy zatem wspomnienie o 
przygotowaniu jasnych wymogów legislacyjnych w ust. 1 lit. a jako odpowiedzialności państw 
członkowskich.

Poprawka 324
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną są 
w stanie spełnić takie standardy, 
uwzględniając międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną;

(a) istnieją mechanizmy zapewniające 
wysokiej jakości systematyczne kształcenie 
i szkolenie pracowników służby zdrowia w 
celu zagwarantowania, że podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną są w stanie 
spełnić takie standardy, uwzględniając 
międzynarodowy stan nauk medycznych 
oraz ogólnie uznaną dobrą praktykę 
medyczną;

Or. en

Uzasadnienie

Access to high quality care and best practice are enshrined in training and education.

Today, there are striking and important differences in the education and training structures 
applying in different Member States. This gives rise to uncertainties for patients regarding the 
quality of care they may receive, because the structure of training of medical doctors varies 
significantly in terms of duration and contents. 

Consequently, raising and harmonising the standards of professional education, training and 
certification are practical and important steps which will deliver quality assurance. If all 
healthcare providers can offer the same level of treatment throughout the EU - thanks to 
European common standards of education and training- , patients will be assured that the 
quality of care provided at home is similar to that supplied on a cross-border basis. 
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Poprawka 325
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną są 
w stanie spełnić takie standardy, 
uwzględniając międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną;

(a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną 
oraz służby pogotowia medycznego są w 
stanie spełnić takie standardy, 
uwzględniając międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby standardy jakości obejmowały również służby pogotowia medycznego.

Poprawka 326
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną są 
w stanie spełnić takie standardy, 
uwzględniając międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną;

(a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną 
oraz służby pogotowia medycznego są w 
stanie spełnić takie standardy, 
uwzględniając międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną;

Or. en

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że w razie wypadku (lub katastrofy naturalnej) opieka zdrowotna powinna być 
świadczona z użyciem minimalnej ilości procedur związanych z uprzednią zgodą.



AM\762980PL.doc 25/107 PE418.256v01-00

PL

Konieczność szybkiej reakcji w nagłych sytuacjach w strefach przygranicznych będzie 
wymagała szeroko zakrojonej współpracy państw członkowskich oraz ich służb pogotowia 
medycznego na szczeblu regionalnym.  Personel paramedyczny ma w tych sytuacjach duże 
znaczenie.

Poprawka 327
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną są 
w stanie spełnić takie standardy, 
uwzględniając międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną;

a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną są 
w stanie spełnić takie standardy bez 
uszczerbku dla ustawodawstwa 
krajowego, uwzględniając 
międzynarodowy stan nauk medycznych 
oraz ogólnie uznaną dobrą praktykę 
medyczną;

Or. pl

Uzasadnienie

Kraje wspólnoty mogą bardziej szczegółowo regulować tę kwestię jednakże  muszą 
uwzględnić międzynarodowy stan nauk medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą praktykę 
medyczną. 

Poprawka 328
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną są 
w stanie spełnić takie standardy, 
uwzględniając międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną;

a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną są 
w stanie przestrzegać takich standardów, 
uwzględniając międzynarodowy stan nauk 
medycznych oraz ogólnie uznaną dobrą 
praktykę medyczną oraz, że rzeczywiście 
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przestrzegają tych standardów;

Or. fr

Uzasadnienie

Jest konieczne, aby podmioty świadczące opiekę zdrowotną dołożyły wszelkich starań, aby 
normy jakości i bezpieczeństwa w zakresie opieki zdrowotnej były przestrzegane.

Poprawka 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) takie standardy jakości i 
bezpieczeństwa są ogólnie dostępne dla 
obywateli w jasnym i przystępnym 
formacie;

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny być otwarte i przejrzyste w odniesieniu do standardów jakości 
i bezpieczeństwa oraz powinny być zobowiązane do podania ich do wiadomości publicznej.

Poprawka 330
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) certyfikacja i akredytacja procesów 
leczenia uwzględnia elementy jakości i 
bezpieczeństwa oraz kryteria stabilności 
publicznych i prywatnych systemów 
medycznych. Wzrost kosztów niedający się 
oszacować ani uzasadnić rzeczywistą 
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poprawą zdrowia ludzkiego mógłby 
zdecydować o załamaniu się publicznych 
systemów medycznych i postępującej 
dyskryminacji, przez systemy ubezpieczeń, 
pacjentów dotkniętych schorzeniami 
wymagającymi droższego leczenia;

Or. en

Uzasadnienie

Certyfikacja i akredytacja procesów leczenia musi uwzględniać również kryteria stabilności 
publicznych i prywatnych systemów medycznych. W przypadku gdy cyrkulacja zmienia się w 
niepohamowane nabywanie usług zdrowotnych i/lub rozwiązań diagnostycznych, będące tego 
następstwem koszty mogą zdecydować o postępującej dyskryminacji pacjentów dotkniętych 
schorzeniami wymagającymi droższego leczenia, którego systemy ubezpieczeń mogą coraz 
częściej odmawiać, tak jak to miało miejsce w przeszłości, np. w przypadku osób chorych na 
AIDS.

Poprawka 331
Nicolae Vlad Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litery b) i c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stosowanie takich standardów jakości i 
bezpieczeństwa przez podmioty świadczące 
opiekę zdrowotną w praktyce jest 
regularnie monitorowane, a w przypadku 
niespełnienia odpowiednich standardów, 
mając na uwadze postęp nauk
medycznych i technologii medycznych, 
podejmowane są działania korygujące;

(b) opieka zdrowotna, o której mowa w 
ust. 1 lit. a), jest świadczona zgodnie z 
standardami i zaleceniami dotyczącymi 
jakości i bezpieczeństwa, określonymi 
przez państwo członkowskie leczenia przy 
zapewnieniu, że:

(i) pacjenci i podmioty świadczące opiekę 
zdrowotną z innych państw członkowskich 
powinni otrzymać, między innymi drogą 
elektroniczną, informacje na temat takich 
standardów i zaleceń, w tym o przepisach 
w zakresie nadzoru;

c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji, 

(ii) pacjenci i podmioty świadczące opiekę 
zdrowotną z innych państw członkowskich 
powinni otrzymać informacje w zakresie 
dostępności, cen i rezultatów świadczonej 
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w szczególności w zakresie dostępności, 
cen i rezultatów świadczonej opieki 
zdrowotnej oraz szczegółów zakresu ich 
ubezpieczenia albo innych środków 
ochrony indywidualnej lub zbiorowej 
związanych z odpowiedzialnością 
zawodową;

opieki zdrowotnej oraz szczegółów zakresu 
ubezpieczenia podmiotu świadczącego 
opiekę zdrowotną albo innych środków 
ochrony indywidualnej lub zbiorowej 
związanych z odpowiedzialnością 
zawodową;

Or. en

Uzasadnienie

While the text proposed by the Commission implies that healthcare providers receive the 
information and pass it on to the patients so they can make an informed decision, the 
amendment suggests that both the healthcare providers and beneficiaries can be informed. 
Given the fact that both the patient has to have the information in order to make an informed 
decision, as has the healthcare provider in order to offer the best healthcare available, the 
text should state that it is imperative for both parties to be informed on standard, guidelines, 
provisions on supervision, on availability, prices and outcomes of the healthcare provided 
and details of the healthcare provider’s insurance cover or other means of personal or 
collective protection with regard to their professional liability.

Poprawka 332
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stosowanie takich standardów jakości i 
bezpieczeństwa przez podmioty świadczące 
opiekę zdrowotną w praktyce jest 
regularnie monitorowane, a w przypadku 
niespełnienia odpowiednich standardów, 
mając na uwadze postęp nauk 
medycznych i technologii medycznych, 
podejmowane są działania korygujące;

b) opieka zdrowotna, o której mowa w ust. 
1 lit. a), jest świadczona zgodnie z 
normami jakości i bezpieczeństwa oraz 
wytycznymi określonymi przez państwo 
członkowskie leczenia;

Or. pt
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Poprawka 333
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stosowanie takich standardów jakości i 
bezpieczeństwa przez podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną w praktyce 
jest regularnie monitorowane, a w 
przypadku niespełnienia odpowiednich 
standardów, mając na uwadze postęp 
nauk medycznych i technologii 
medycznych, podejmowane są działania 
korygujące;

b) stosowanie krajowych standardów 
prawnych przez podmioty świadczące 
opiekę zdrowotną w praktyce jest 
regularnie monitorowane, a w przypadku 
niestosowania tych standardów 
podejmowane są odpowiednie kroki;

Or. hu

Uzasadnienie

Ułożenie krajowych przepisów prawnych dotyczących podstawowych zasad i wymogów w 
odniesieniu do opieki zdrowotnej jest obowiązkiem państw członkowskich, podobnie jak 
zagwarantowanie przestrzegania tych standardów. Zalecamy zatem umieszczenie zapisu, że 
egzekwowanie stosowania tych standardów jest obowiązkiem państw członkowskich. Termin 
„działania naprawcze” jest zbyt ogólny i w związku z tym może być szeroko interpretowany.

Poprawka 334
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stosowanie takich standardów jakości i 
bezpieczeństwa przez podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną w praktyce 
jest regularnie monitorowane, a w 
przypadku niespełnienia odpowiednich 
standardów, mając na uwadze postęp nauk 
medycznych i technologii medycznych, 
podejmowane są działania korygujące;

(b) stosowanie takich standardów jakości i 
bezpieczeństwa przez podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną oraz służby 
pogotowia medycznego w praktyce jest 
regularnie monitorowane i oceniane, a w 
przypadku niespełnienia odpowiednich 
standardów, mając na uwadze postęp nauk 
medycznych i technologii medycznych, 
podejmowane są działania korygujące;
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Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby standardy jakości obejmowały również służby pogotowia medycznego.

Poprawka 335
Iles Braghetto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stosowanie takich standardów jakości i 
bezpieczeństwa przez podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną w praktyce 
jest regularnie monitorowane, a w 
przypadku niespełnienia odpowiednich 
standardów, mając na uwadze postęp nauk 
medycznych i technologii medycznych, 
podejmowane są działania korygujące;

b) stosowanie takich standardów jakości i 
bezpieczeństwa przez podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną w praktyce 
jest regularnie monitorowane i oceniane, a 
w przypadku niespełnienia odpowiednich 
standardów, mając na uwadze postęp nauk 
medycznych i technologii medycznych, 
podejmowane są działania korygujące;

Or. it

Uzasadnienie

Ocena jest istotna z punktu wiedzenia tworzenia sieci placówek, które zyskały uznanie oraz 
otrzymały akredytację ze względu na utrzymującą się na przestrzeni lat wysoką jakość usług.

Poprawka 336
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w celu umożliwienia pacjentom
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji,
w szczególności w zakresie dostępności, 

(c) podmioty świadczące opiekę zdrowotną 
udzielają pacjentom informacji w zakresie 
dostępności, cen i rezultatów świadczonej 
opieki zdrowotnej, w tym w odniesieniu do 
jakości, a także szczegółów statusu 
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cen i rezultatów świadczonej opieki 
zdrowotnej oraz szczegółów zakresu ich 
ubezpieczenia albo innych środków 
ochrony indywidualnej lub zbiorowej 
związanych z odpowiedzialnością 
zawodową;

rejestracji podmiotu świadczącego opiekę 
zdrowotną, zakresu ubezpieczenia albo 
innych środków ochrony indywidualnej lub 
zbiorowej związanych z 
odpowiedzialnością zawodową;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu skoncentrowanie artykułu na ważnym zadaniu, jakim jest 
zapewnienie pacjentom jasności prawnej i informacji niezbędnych do dokonywania 
świadomych wyborów w kwestii transgranicznej opieki zdrowotnej.

Poprawka 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji, 
w szczególności w zakresie dostępności, 
cen i rezultatów świadczonej opieki 
zdrowotnej oraz szczegółów zakresu ich 
ubezpieczenia albo innych środków 
ochrony indywidualnej lub zbiorowej 
związanych z odpowiedzialnością 
zawodową;

c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji, 
w szczególności w zakresie ich statusu 
wynikającego z rodzaju umowy, ich 
dostępności, cen i wysokości zwrotu oraz 
procedury z nim związanej, jak i 
wskaźników jakości oraz szczegółów 
zakresu ich ubezpieczenia albo innych 
środków ochrony indywidualnej lub 
zbiorowej związanych z 
odpowiedzialnością zawodową;

Or. fr

Uzasadnienie

Dostawcy usług opieki zdrowotnej muszą dostarczyć jak najszerszych informacji, a 
konkretnie, czy działają w publicznej czy w prywatnej służbie zdrowia, jak również informacji 
na temat ich przynależności do stowarzyszenia zawodowego oraz ważności pozwolenia na 
wykonywanie działalności zawodowej.
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Jeśli chodzi o wskaźniki jakości definicja rezultatów opieki zdrowotnej jest delikatną kwestią. 
Jeśli uznany i upoważniony organ ds. opieki zdrowotnej wydaje dla danego pracownika 
służby zdrowia lub placówki służby zdrowia akredytację lub zaświadczenie, należy zalecić 
udostępnienie tej informacji i ograniczenie się do niej.

Poprawka 338
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji, 
w szczególności w zakresie dostępności, 
cen i rezultatów świadczonej opieki 
zdrowotnej oraz szczegółów zakresu ich 
ubezpieczenia albo innych środków 
ochrony indywidualnej lub zbiorowej 
związanych z odpowiedzialnością 
zawodową;

c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
odpowiedzialne za świadczenie lub 
organizację opieki zdrowotnej udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji, 
w szczególności w zakresie dostępności, 
cen i rezultatów świadczonej opieki 
zdrowotnej oraz szczegółów zakresu ich 
ubezpieczenia albo innych środków 
ochrony indywidualnej lub zbiorowej 
związanych z odpowiedzialnością 
zawodową;

Or. pl

Uzasadnienie

Informacje  te mogą być dostępne nie tylko w szpitalach,  pomoże to  pacjentowi w dotarciu 
do  potrzebnego zasobu danych w tym zakresie.

Poprawka 339
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 

(c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
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pacjentom wszelkich istotnych informacji, 
w szczególności w zakresie dostępności, 
cen i rezultatów świadczonej opieki 
zdrowotnej oraz szczegółów zakresu ich 
ubezpieczenia albo innych środków 
ochrony indywidualnej lub zbiorowej 
związanych z odpowiedzialnością 
zawodową;

pacjentom wszelkich istotnych informacji, 
w szczególności w zakresie swego statusu 
rejestracji, dostępności, cen i rezultatów 
świadczonej opieki zdrowotnej oraz 
szczegółów zakresu ich ubezpieczenia albo 
innych środków ochrony indywidualnej lub 
zbiorowej związanych z 
odpowiedzialnością zawodową; pacjenci 
muszą mieć możliwość zrozumienia tych 
informacji w jak największym wymiarze 
(w razie konieczności z pomocą tłumacza 
lub tłumaczenia);

Or. nl

Uzasadnienie

Pomioty świadczące opiekę zdrowotną muszą dostarczać wyczerpujących informacji na temat 
swego statusu rejestracji. Dotyczy to ich statusu jako publicznego lub prywatnego podmiotu 
świadczącego opiekę zdrowotną oraz związanych z tym stawek opłat i warunków, ich licencji 
(czy czasem nie została cofnięta) oraz członkostwa w stowarzyszeniach zawodowych.

Ponadto, pacjenci muszą dysponować wymaganymi środkami dla zrozumienia informacji, np. 
poprzez zapewnienie pomocy tłumacza. Jest to również istotne w przypadku personelu opieki 
zdrowotnej, od którego nie można oczekiwać znajomości 23 oficjalnych języków UE.

Poprawka 340
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji, 
w szczególności w zakresie dostępności, 
cen i rezultatów świadczonej opieki 
zdrowotnej oraz szczegółów zakresu ich 
ubezpieczenia albo innych środków 
ochrony indywidualnej lub zbiorowej 
związanych z odpowiedzialnością 
zawodową;

(c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji, 
w szczególności w zakresie dostępności, 
jakości, bezpieczeństwa, cen i rezultatów 
świadczonej opieki zdrowotnej oraz 
szczegółów zakresu ich ubezpieczenia albo 
innych środków ochrony indywidualnej lub 
zbiorowej związanych z 
odpowiedzialnością zawodową;
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Or. en

Uzasadnienie

Pacjenci szukający opieki zdrowotnej za granicą czynią to z powodu problemów z 
dostępnością lub braku odpowiedniej opieki w ich własnym kraju; istotne jest, by jakość i 
bezpieczeństwo były wymienione w wykazie kryteriów użytecznych przy wyborze opieki 
zdrowotnej za granicą.

Poprawka 341
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji, 
w szczególności w zakresie dostępności, 
cen i rezultatów świadczonej opieki 
zdrowotnej oraz szczegółów zakresu ich 
ubezpieczenia albo innych środków 
ochrony indywidualnej lub zbiorowej 
związanych z odpowiedzialnością 
zawodową;

c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji, 
w szczególności w zakresie dostępności, 
cen i wskaźników jakości oraz szczegółów 
zakresu ich ubezpieczenia albo innych 
środków ochrony indywidualnej lub 
zbiorowej związanych z 
odpowiedzialnością zawodową;

Or. fr

Uzasadnienie

Definicja „rezultatów opieki zdrowotnej” jest wyjątkowo delikatną kwestią. Z braku 
wspólnych obiektywnych kryteriów podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej mogliby 
zostać poproszeni o informowanie o „rezultatach”, które byłyby szczególnie korzystne. W 
większości państw członkowskich istnieje tendencja publikowania w mediach najlepszych 
placówek i pracowników opieki zdrowotnej. Takie informacje nie wydają się ani stosowne ani 
właściwe. Istnieje ryzyko, że w niektórych państwach członkowskich publikacja takich 
informacji okaże się niemożliwa ze względu na zakaz reklamy.
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Poprawka 342
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji, 
w szczególności w zakresie dostępności, 
cen i rezultatów świadczonej opieki 
zdrowotnej oraz szczegółów zakresu ich 
ubezpieczenia albo innych środków 
ochrony indywidualnej lub zbiorowej 
związanych z odpowiedzialnością 
zawodową;

(c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji, 
w szczególności w zakresie dostępności, 
cen, dostępności dla osób 
niepełnosprawnych i rezultatów 
świadczonej opieki zdrowotnej oraz 
szczegółów zakresu ich ubezpieczenia albo 
innych środków ochrony indywidualnej lub 
zbiorowej związanych z 
odpowiedzialnością zawodową;

Or. en

Uzasadnienie

Informacje na temat dostępności placówek opieki zdrowotnej itd. są kluczowe dla osób 
niepełnosprawnych w celu umożliwienia im prawdziwie świadomego wyboru, który 
uwzględnia warunki mające ogromne znaczenie dla rzeczywistej możliwości otrzymania 
opieki zdrowotnej za granicą.

Poprawka 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litery ca) i cb) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wyznaczony przez państwo organ 
zatwierdzający kieruje pacjenta do 
placówek zdrowotnych w innych 
państwach członkowskich w celu 
otrzymania opieki;
cb) wyznaczony przez państwo organ 
zatwierdzający z wyprzedzeniem 
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organizuje pokrycie kosztów leczenia w 
państwie członkowskim ubezpieczenia lub 
w innym państwie członkowskim, jako 
warunek państwa członkowskiego 
ubezpieczenia pokrywającego koszty.

Or. da

Uzasadnienie

Miejsce i termin leczenia pacjentów powinny opierać się na zawodowej opinii, a nie na 
osobistej sytuacji materialnej czy indywidualnym dostępie do specjalnych środków.

Poprawka 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) istnieją środki umożliwiające pacjentom 
wystąpienie ze skargą oraz 
zagwarantowane są środki prawne i 
wypłata odszkodowania w przypadku 
poniesienia przez nich szkody będącej 
wynikiem świadczenia opieki zdrowotnej;

(d) istnieją środki umożliwiające 
pacjentom wystąpienie ze skargą do 
niezależnego rozjemcy lub rzecznika 
zarówno w państwie członkowskim 
leczenia, jak i w państwie członkowskim 
ubezpieczenia, oraz zagwarantowane są 
bezpłatne środki prawne i, odpowiednio,
wypłata odszkodowania w przypadku 
poniesienia przez nich szkody będącej 
wynikiem świadczenia opieki zdrowotnej;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia, że pacjenci mają nie tylko teoretyczną, lecz również praktyczną 
możliwość złożenia skargi, i że otrzymują odpowiednie środki prawne i odszkodowania, 
pacjenci powinni być w stanie występować ze skargami i roszczeniami zarówno w państwie 
członkowskim leczenia, jak i państwie członkowskim ubezpieczenia.
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Poprawka 345
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) istnieją środki umożliwiające pacjentom 
wystąpienie ze skargą oraz 
zagwarantowane są środki prawne i 
wypłata odszkodowania w przypadku 
poniesienia przez nich szkody będącej 
wynikiem świadczenia opieki zdrowotnej;

(d) istnieją środki umożliwiające 
pacjentom wystąpienie ze skargą do 
niezależnego organu oraz zagwarantowane 
są bezpłatne środki prawne i wypłata 
odszkodowania w przypadku poniesienia 
przez nich szkody będącej wynikiem 
świadczenia opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 346
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) istnieją środki umożliwiające pacjentom 
wystąpienie ze skargą oraz 
zagwarantowane są środki prawne i 
wypłata odszkodowania w przypadku 
poniesienia przez nich szkody będącej 
wynikiem świadczenia opieki zdrowotnej;

(d) istnieją środki umożliwiające 
pacjentom wystąpienie ze skargą oraz 
bezpłatne mechanizmy gwarantujące
środki prawne i wypłatę odszkodowania w 
przypadku poniesienia przez nich szkody 
lub uświadomienia sobie szkody będącej 
wynikiem świadczenia opieki zdrowotnej;

Or. en

Uzasadnienie

Pacjentom należy umożliwić skorzystanie ze środków prawnych lub wypłaty odszkodowania w 
przypadku szkody oraz zagwarantowanie, że proces ten jest bezpłatny i przejrzysty; aby 
osiągnąć ten cel, kluczowe jest dokonanie odniesienia do stosownych mechanizmów.
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Poprawka 347
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) istnieją środki umożliwiające pacjentom 
wystąpienie ze skargą oraz 
zagwarantowane są środki prawne i 
wypłata odszkodowania w przypadku 
poniesienia przez nich szkody będącej 
wynikiem świadczenia opieki zdrowotnej;

(d) istnieją środki umożliwiające 
pacjentom wystąpienie ze skargą oraz 
mechanizmy ubiegania się o środki 
prawne i wypłatę odszkodowania w 
przypadku poniesienia przez nich szkody 
będącej wynikiem świadczenia opieki 
zdrowotnej;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu skoncentrowanie artykułu na ważnym zadaniu, jakim jest 
zapewnienie pacjentom jasności prawnej i informacji niezbędnych do dokonywania 
świadomych wyborów w kwestii transgranicznej opieki zdrowotnej.

Poprawka 348
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) istnieją środki umożliwiające pacjentom 
wystąpienie ze skargą oraz 
zagwarantowane są środki prawne i 
wypłata odszkodowania w przypadku
poniesienia przez nich szkody będącej 
wynikiem świadczenia opieki zdrowotnej;

(d) istnieją środki umożliwiające 
pacjentom wystąpienie ze skargą oraz 
zagwarantowane są środki prawne, tak by 
mogli oni otrzymać wypłatę 
odszkodowania za szkodę będącą
wynikiem świadczenia opieki zdrowotnej;

Or. nl
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Poprawka 349
Bill Newton Dunn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) istnieją środki umożliwiające pacjentom 
wystąpienie ze skargą oraz 
zagwarantowane są środki prawne i 
wypłata odszkodowania w przypadku 
poniesienia przez nich szkody będącej 
wynikiem świadczenia opieki zdrowotnej;

(d) istnieją środki umożliwiające 
pacjentom wystąpienie ze skargą oraz 
zagwarantowane są środki prawne i 
wypłata odszkodowania w przypadku 
poniesienia przez nich szkody będącej 
wynikiem świadczenia opieki zdrowotnej; 
Niezależnie od wybranego systemu 
mechanizmy odwoławcze i 
odszkodowawcze muszą być odpowiednie 
do zakładanego celu i dostępne dla 
wszystkich, czyli otwarte, szybkie, tanie, 
niezależne i nadające się do wykorzystania 
przez chorego lub rannego pacjenta, 
którego język ojczysty może nie być
językiem urzędowym danego państwa 
członkowskiego. Procedury nie mogą 
ograniczać skarg ani wymagać od 
pacjenta powrotu do państwa 
członkowskiego, w którym miało miejsce 
leczenie.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe systemy odwoławcze i odszkodowawcze państw członkowskich w zakresie błędów 
lekarskich są, z administracyjnego punktu widzenia, ograniczone. Środki prawne mogą być 
niedostępne dla niezamożnych obywateli. By kwestie te były jasne dla pacjentów, poprawka 
ta ustanawia jasny minimalny standard spójny z kluczowymi gwarancjami dla państw 
członkowskich.
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Poprawka 350
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) odnośnie do leczenia na ich terytorium 
istnieją systemy ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej lub 
gwarancje lub podobne rozwiązania, 
równoważne bądź zasadniczo 
porównywalne pod względem celu, 
uwzględniające rodzaj i rozmiar ryzyka;

(e) odnośnie do leczenia na ich terytorium 
istnieją systemy ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej lub 
systemy, w których pracodawcy podlegają 
odpowiedzialności za cudze czyny,
równoważne bądź zasadniczo 
porównywalne pod względem celu, 
uwzględniające rodzaj i rozmiar ryzyka;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uwzględnia te przypadki, w których pracownicy służby zdrowia nie 
ponoszą odpowiedzialności osobiście, lecz zamiast tego pracodawca przejmuje 
odpowiedzialność za cudze czyny.

Poprawka 351
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) odnośnie do leczenia na ich terytorium 
istnieją systemy ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej lub 
gwarancje lub podobne rozwiązania, 
równoważne bądź zasadniczo 
porównywalne pod względem celu, 
uwzględniające rodzaj i rozmiar ryzyka;

e) odnośnie do leczenia na ich terytorium  
krajowe standardy stwarzają ramy prawne 
dla funkcjonowania systemów w zakresie 
ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej właściwe 
dla rodzaju i rozmiaru ryzyka lub istnieje 
inna gwarancja równoważna bądź 
zasadniczo porównywalna pod względem 
celu;

Or. hu
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Uzasadnienie

Funkcjonowanie systemów ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności zawodowej nie może 
odbywać się w oparciu o prawo wspólnotowe, ponieważ stanowiłoby to jasną ingerencję w 
kompetencje państw członkowskich odnośnie finansowania ich systemów opieki zdrowotnej.  
Ten obowiązek nie może wypływać z prawa wspólnotowego. Znaczenie „innej gwarancji” 
pozostaje niejasne.

Poprawka 352
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) odnośnie do leczenia na ich terytorium 
istnieją systemy ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej lub 
gwarancje lub podobne rozwiązania, 
równoważne bądź zasadniczo 
porównywalne pod względem celu, 
uwzględniające rodzaj i rozmiar ryzyka;

e) odnośnie do leczenia na ich terytorium 
istnieją systemy ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej lub 
gwarancje lub podobne rozwiązania, 
równoważne bądź zasadniczo 
porównywalne pod względem celu, 
uwzględniające rodzaj i rozmiar ryzyka, a 
pracownicy informują właściwe organy o 
korzystaniu z takiego ubezpieczenia;

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zagwarantować równy poziom ochrony pacjentów w Unii Europejskiej jest istotne, aby 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej stało się obowiązkowe oraz aby organ 
regulacyjny danego zawodu egzekwował jego posiadanie. Należałoby również przewidzieć 
koordynację oferowanych przez te ubezpieczenia gwarancji, zarówno jeśli chodzi o pułapy 
odszkodowania, jak procedury regulujące jego wypłacanie.
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Poprawka 353
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) odnośnie do leczenia na ich terytorium 
istnieją systemy ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej lub 
gwarancje lub podobne rozwiązania, 
równoważne bądź zasadniczo 
porównywalne pod względem celu, 
uwzględniające rodzaj i rozmiar ryzyka;

e) odnośnie do leczenia na ich terytorium 
istnieją systemy ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej lub 
gwarancje lub podobne rozwiązania, 
równoważne bądź zasadniczo 
porównywalne pod względem celu, 
uwzględniające rodzaj i rozmiar ryzyka, a 
pracownicy informują właściwe organy o 
korzystaniu z takiego ubezpieczenia;

Or. fr

Uzasadnienie

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę pacjentów. Należy jednak również przewidzieć 
przeprowadzanie kontroli przez organ regulacyjny danego zawodu oraz koordynację 
gwarancji oferowanych przez przedmiotowe zakłady ubezpieczeń, zarówno jeśli chodzi o 
pułapy odszkodowania, jak procedury regulujące jego wypłacanie.

Poprawka 354
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) podstawowe prawo do prywatności w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych jest chronione zgodnie z 
krajowymi środkami wdrażającymi 
przepisy wspólnotowe z zakresu ochrony 
danych osobowych, w szczególności 
dyrektywy 95/46/WE i 2002/58/WE;

(f) istnieje prawo do ciągłości opieki 
poprzez stosowanie przesyłania 
odpowiednich danych medycznych 
dotyczących pacjenta; w tym kontekście
podstawowe prawo do prywatności w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych musi być chronione zgodnie z 
krajowymi środkami wdrażającymi 
przepisy wspólnotowe z zakresu ochrony 
danych osobowych, w szczególności 
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dyrektywy 95/46/WE i 2002/58/WE;

Or. nl

Poprawka 355
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) pacjenci z innych państw członkowskich 
są traktowani na równi z obywatelami 
państwa członkowskiego leczenia, 
włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i 
ustawodawstwem krajowym 
obowiązującym w państwie członkowskim 
leczenia.

g) pacjenci z innych państw członkowskich 
mają takie same prawa także w 
zastosowanym procesie leczenia i są 
traktowani  na równi z obywatelami 
państwa członkowskiego leczenia, oraz są 
poinformowani o możliwości odwołania, 
włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i 
ustawodawstwem krajowym 
obowiązującym w państwie członkowskim 
leczenia.

Or. pl

Uzasadnienie

Zgodnie z ogólnymi zasadami sprawiedliwości i niedyskryminacji uznanymi w art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej

Poprawka 356
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) pacjenci z innych państw członkowskich 
są traktowani na równi z obywatelami 
państwa członkowskiego leczenia, 
włączając w to ochronę przed 

(g) pacjenci z innych państw 
członkowskich są traktowani na równi z 
obywatelami państwa członkowskiego 
leczenia, włączając w to ochronę przed 
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dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i 
ustawodawstwem krajowym 
obowiązującym w państwie członkowskim 
leczenia.

dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i 
ustawodawstwem krajowym 
obowiązującym w państwie członkowskim 
leczenia. Równe traktowanie nie stanowi 
przeszkody dla państw członkowskich w 
nadaniu priorytetu pacjentom z ich 
własnego państwa członkowskiego, jeżeli 
okaże się to konieczne w celu 
zagwarantowania, że wpływ 
transgranicznej opieki zdrowotnej na 
okresy oczekiwania pozostaje na 
rozsądnym i wykonalnym poziomie. 
Równe traktowanie nie stanowi 
przeszkody dla państw członkowskich w 
ustanawianiu różnych cen za 
transgraniczną opiekę zdrowotną, jeżeli 
jest to konieczne w celu uwzględnienia 
kosztów rozwoju świadczenia opieki oraz 
infrastruktury związanej z opieką.

Or. nl

Poprawka 357
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) pacjenci z innych państw członkowskich 
są traktowani na równi z obywatelami 
państwa członkowskiego leczenia, 
włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i 
ustawodawstwem krajowym 
obowiązującym w państwie członkowskim 
leczenia.

(g) pacjenci z innych państw 
członkowskich są traktowani na równi z 
obywatelami państwa członkowskiego 
leczenia, włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i 
ustawodawstwem krajowym 
obowiązującym w państwie członkowskim 
leczenia. Niniejsza dyrektywa nie 
zobowiązuje jednakże podmiotów 
świadczących opiekę zdrowotną w danym 
państwie członkowskim do świadczenia 
opieki zdrowotnej osobie ubezpieczonej z 
innego państwa członkowskiego lub do 
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potraktowania priorytetowo świadczenia 
opieki zdrowotnej ubezpieczonej osobie z 
innego państwa członkowskiego ze szkodą 
dla osoby o podobnych potrzebach 
zdrowotnych ubezpieczonej w państwie 
członkowskim leczenia.

Or. en

Poprawka 358
Iles Braghetto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) pacjenci z innych państw członkowskich 
są traktowani na równi z obywatelami 
państwa członkowskiego leczenia, 
włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i 
ustawodawstwem krajowym 
obowiązującym w państwie członkowskim 
leczenia.

(g) pacjenci z innych państw 
członkowskich są traktowani na równi z 
obywatelami państwa członkowskiego 
leczenia, włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i 
ustawodawstwem krajowym 
obowiązującym w państwie członkowskim 
leczenia. W stosunku do podmiotów 
świadczących opiekę zdrowotną niniejsza 
dyrektywa nie przewiduje jednakże 
wymogu akceptacji planowanego leczenia 
albo korzystniejszego traktowania 
pacjentów z innych państw członkowskich 
ze szkodą dla innych pacjentów 
znajdujących się w podobnej sytuacji, 
przykładowo poprzez wydłużanie czasu 
oczekiwania na leczenie.

Or. en

Uzasadnienie

W celu osiągnięcia jasności i spójności korzystnym wydaje się włączenie do tekstu 
przedmiotowej dyrektywy zdania, potwierdzającego zgodnie z punktem 12 preambuły, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną nie są zobowiązane do akceptacji planowanego 
leczenia albo priorytetowego traktowania pacjentów z innych państw członkowskich ze 
szkodą dla pacjentów z państwa członkowskiego leczenia.
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Poprawka 359
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) pacjenci z innych państw członkowskich 
są traktowani na równi z obywatelami 
państwa członkowskiego leczenia, 
włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i 
ustawodawstwem krajowym 
obowiązującym w państwie członkowskim 
leczenia.

g) pacjenci z innych państw członkowskich 
są traktowani na równi z obywatelami 
państwa członkowskiego leczenia, 
włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i 
ustawodawstwem krajowym 
obowiązującym w państwie członkowskim 
leczenia, bez uszczerbku dla zobowiązania 
państw członkowskich, zgodnie z którym 
w ramach publicznie finansowanego 
systemu podmioty świadczące opiekę 
faworyzują pacjentów, którzy muszą być 
poddani leczeniu, zgodnie z systemem 
odsyłania określonym w krajowych 
przepisach, lub którzy są na liście 
oczekujących;

Or. hu

Uzasadnienie

W związku z art. 5 ust. 1 lit. g) uważamy, ze zakaz dyskryminacji nie wpływa na obowiązek 
państw członkowskich zagwarantowania, że w ramach świadczenia opieki zdrowotnej 
faworyzowani będą pacjenci, którzy muszą zostać poddani leczeniu zgodnie z systemem 
odsyłania określonym w krajowych przepisach.  W wyniku wywiązywania się z obowiązku 
świadczenia opieki zdrowotnej, w myśl dyrektywy państwa członkowskie mogą być 
zobligowane do zagwarantowania leczenia pacjentów przybywających z innych państw 
członkowskich. 
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Poprawka 360
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) należy zabezpieczyć prawo do 
pisemnych lub elektronicznych danych 
medycznych w celu ciągłości opieki;

Or. nl

Uzasadnienie

Dane medyczne są bardzo ważne, mając na uwadze specyficzny problem ciągłości opieki w 
sytuacjach transgranicznej opieki zdrowotnej.

Poprawka 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) podjęte zostają systematyczne i 
nieprzerwane wysiłki w celu 
zagwarantowania poprawy tych norm 
zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej 
w sprawie wartości i zasad wspólnych dla 
systemów zdrowia Unii Europejskiej, oraz 
z uwzględnieniem postępów 
międzynarodowego stanu nauk 
medycznych i powszechnie uznanych 
dobrych praktyk, a także nowych 
technologii w zakresie zdrowia;

Or. en

Uzasadnienie

Systemy opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej powinny podlegać wspólnym wartościom i 
zasadom określonym przez Radę Europejską oraz śledzić postępy w naukach medycznych, 
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technologii i praktykach.

Poprawka 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) państwa członkowskie w jasny sposób 
określają prawa pacjenta i prawa 
człowieka w zakresie opieki zdrowotnej 
zgodnie z europejską kartą praw 
podstawowych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ celem niniejszej dyrektywy jest ustanowienie praw pacjentów w transgranicznej 
opiece zdrowotnej, państwa członkowskie powinny określić i skodyfikować owe prawa oraz 
ogólnie prawa człowieka w odniesieniu do opieki zdrowotnej. Powinno się to uczynić zgodnie 
z europejską kartą praw podstawowych.

Poprawka 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Organy publiczne w państwie 
członkowskim leczenia regularnie 
monitorują dostępność, jakość i kondycję 
finansową własnych systemów opieki 
zdrowotnej na podstawie danych 
zebranych na mocy art. 18 niniejszej 
dyrektywy. We właściwym terminie 
podejmują one środki mające na celu 
utrzymanie poziomu zdrowia publicznego 
oraz równowagi finansowej systemów 
zabezpieczenia społecznego.
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Or. en

Uzasadnienie

Systemy opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej powinny wychodzić naprzeciw potrzebom 
społeczeństwa, tj. zapewniać dostępną opiekę zdrowotną odpowiedniej jakości, która jest 
należycie finansowana. Dlatego ważne jest, by systemy opieki zdrowotnej były regularnie 
monitorowane i kontrolowane przez organy publiczne w oparciu o obiektywne dane, i by 
organy te podejmowały środki niezbędne do zagwarantowania jakości, dostępności i kondycji 
finansowej swych systemów opieki zdrowotnej.

Poprawka 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie w jasny sposób 
określają prawa pacjenta i prawa 
człowieka w zakresie opieki zdrowotnej 
zgodnie z europejską kartą praw 
podstawowych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ celem niniejszej dyrektywy jest ustanowienie praw pacjentów w transgranicznej 
opiece zdrowotnej, państwa członkowskie powinny określić i skodyfikować owe prawa oraz 
ogólnie prawa człowieka w odniesieniu do opieki zdrowotnej zgodnie z europejską kartą praw 
podstawowych.
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Poprawka 365
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwo członkowskie ma możliwości, 
o ile nie obowiązek, przyjmowania 
pacjentów z innych państw członkowskich 
na planowane leczenie. Takie planowane 
leczenie nie powinno zmniejszać zdolności 
czy obowiązku państwa członkowskiego 
świadczenia usług zdrowotnych jego 
własnym obywatelom.

Or. sv

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że niniejsza dyrektywa nie może być czynnikiem zmniejszającym jakość 
opieki zdrowotnej lub ograniczającym dostęp do tej opieki w państwach członkowskich.

Poprawka 366
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszelkie środki przedsięwzięte przez 
państwa członkowskie przy wdrażaniu 
niniejszego artykułu nie naruszają 
postanowień dyrektywy 2005/36/WE w 
sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych i dyrektywy 2000/31/WE w 
sprawie niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Te odniesienie zostało przeniesione do art. 3.

Poprawka 367
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla ułatwienia świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej oraz 
biorąc za podstawę wysoki poziom 
ochrony zdrowia, Komisja we współpracy 
z państwami członkowskimi opracowuje 
wytyczne ułatwiające wykonanie ust. 1.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przewidziane we wniosku opracowanie wytycznych nie jest konieczne, ponieważ Komisja 
dysponuje ogólnymi uprawnieniami do wydawania wytycznych w zakresie wdrażania prawa 
wspólnotowego.

Poprawka 368
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla ułatwienia świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej oraz 
biorąc za podstawę wysoki poziom 
ochrony zdrowia, Komisja we współpracy 
z państwami członkowskimi opracowuje 
wytyczne ułatwiające wykonanie ust. 1.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł odnosi się do kompetencji państwa członkowskiego leczenia i dlatego ustęp 
ten jest nieadekwatny.

Poprawka 369
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla ułatwienia świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej oraz 
biorąc za podstawę wysoki poziom 
ochrony zdrowia, Komisja we współpracy 
z państwami członkowskimi opracowuje 
wytyczne ułatwiające wykonanie ust. 1.

skreślony

Or. pt

Poprawka 370
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla ułatwienia świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej oraz 
biorąc za podstawę wysoki poziom 
ochrony zdrowia, Komisja we współpracy 
z państwami członkowskimi opracowuje 
wytyczne ułatwiające wykonanie ust. 1.

skreślony

Or. en
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Poprawka 371
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla ułatwienia świadczenia transgranicznej 
opieki zdrowotnej oraz biorąc za podstawę 
wysoki poziom ochrony zdrowia, Komisja 
we współpracy z państwami 
członkowskimi opracowuje wytyczne
ułatwiające wykonanie ust. 1.

3. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla ułatwienia świadczenia transgranicznej 
opieki zdrowotnej oraz biorąc za podstawę 
wysoki poziom ochrony zdrowia, państwa 
członkowskie opracowują wytyczne 
ułatwiające wykonanie ust. 1 i informują 
Komisję o treści wytycznych w ciągu 
trzech miesięcy po wejściu w życie 
prawodawstwa.
Jeżeli państwa członkowskie nie opracują 
tych wytycznych ułatwiających wykonanie 
ust. 1, Komisja, we współpracy z 
państwami członkowskimi, opracowuje 
takie wytyczne.
Państwa członkowskie i Komisja 
dopilnowują, by te wytyczne były łatwo 
dostępne dla podmiotów świadczących 
opiekę zdrowotną i pacjentów.

Or. en

Uzasadnienie

Przybliży to wniosek do zasad pomocniczości i proporcjonalności oraz zapewni poszanowanie 
kompetencji państw członkowskich w zakresie opieki zdrowotnej.

Poprawka 372
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zakresie, w jakim jest to konieczne 3. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
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dla ułatwienia świadczenia transgranicznej 
opieki zdrowotnej oraz biorąc za podstawę 
wysoki poziom ochrony zdrowia, Komisja 
we współpracy z państwami 
członkowskimi opracowuje wytyczne 
ułatwiające wykonanie ust. 1.

dla ułatwienia świadczenia transgranicznej 
opieki zdrowotnej i transgranicznych 
służb pogotowia medycznego oraz biorąc 
za podstawę wysoki poziom ochrony 
zdrowia, Komisja we współpracy z 
państwami członkowskimi opracowuje 
wytyczne ułatwiające wykonanie ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby standardy jakości obejmowały również służby pogotowia medycznego.

Poprawka 373
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla ułatwienia świadczenia transgranicznej 
opieki zdrowotnej oraz biorąc za podstawę 
wysoki poziom ochrony zdrowia, Komisja 
we współpracy z państwami 
członkowskimi opracowuje wytyczne 
ułatwiające wykonanie ust. 1.

3. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla ułatwienia świadczenia transgranicznej 
opieki zdrowotnej i transgranicznych 
służb pogotowia medycznego oraz biorąc 
za podstawę wysoki poziom ochrony 
zdrowia, Komisja we współpracy z 
państwami członkowskimi opracowuje 
wytyczne ułatwiające wykonanie ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że w razie wypadku (lub katastrofy naturalnej) opieka zdrowotna powinna być 
świadczona z użyciem minimalnej ilości procedur związanych z uprzednią zgodą.

Konieczność szybkiej reakcji w nagłych sytuacjach w strefach przygranicznych będzie 
wymagała szeroko zakrojonej współpracy państw członkowskich oraz ich służb pogotowia 
medycznego na szczeblu regionalnym.  Personel paramedyczny ma w tych sytuacjach duże 
znaczenie.
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Poprawka 374
Georgs Andrejevs

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla ułatwienia świadczenia transgranicznej 
opieki zdrowotnej oraz biorąc za podstawę 
wysoki poziom ochrony zdrowia, Komisja 
we współpracy z państwami 
członkowskimi opracowuje wytyczne 
ułatwiające wykonanie ust. 1.

3. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla ułatwienia świadczenia transgranicznej 
opieki zdrowotnej oraz biorąc za podstawę 
wysoki poziom ochrony zdrowia, Komisja 
we współpracy z państwami 
członkowskimi oraz ekspertami 
reprezentującymi odnośne grupy 
zawodowe lub pracowników opracowuje 
wytyczne ułatwiające wykonanie ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia najwyższych standardów świadczenia opieki zdrowotnej w Europie, 
należy opracować ogólnoeuropejskie wytyczne. W celu opracowania, przyjęcia i wdrożenia 
tych wytycznych od samego początku potrzebny jest udział pracowników służby zdrowia i 
reprezentujących ich organizacji.

Poprawka 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla ułatwienia świadczenia transgranicznej 
opieki zdrowotnej oraz biorąc za podstawę 
wysoki poziom ochrony zdrowia, Komisja 
we współpracy z państwami 
członkowskimi opracowuje wytyczne 
ułatwiające wykonanie ust. 1.

3. W zakresie, w jakim jest to konieczne 
dla ułatwienia świadczenia transgranicznej 
opieki zdrowotnej oraz biorąc za podstawę 
wysoki poziom ochrony zdrowia, Komisja 
we współpracy z państwami 
członkowskimi opracowuje wytyczne 
ułatwiające wykonanie ust. 1, lit. c-g.

Or. da
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Poprawka 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Z uwagi na ogromne znaczenie, 
zwłaszcza dla pacjentów, 
zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa 
transgranicznej opieki zdrowotnej, w 
opracowywanie standardów i wytycznych, 
o których mowa w ust. 1 i 3, 
zaangażowane są w każdym przypadku 
organizacje pacjentów (szczególnie te o 
charakterze transgranicznym).

Or. nl

Poprawka 377
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ III skreślony
KORZYSTANIE Z OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W INNYM PAŃSTWIE 
CZŁONKOWSKIM

Or. en

Uzasadnienie

Rozróżnienie pomiędzy rozdziałem II i rozdziałem III jest mało pomocne i niepotrzebne.
Dlatego prościej jest skreślić oba tytuły rozdziałów.
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Poprawka 378
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 a

Zapewnienie swobody wyboru pacjentów

Państwa członkowskie zapewniają, że 
pacjenci, którzy decydują się na 
transgraniczną opiekę zdrowotną czynią 
to dobrowolnie, i że ubezpieczyciele 
zdrowotni nigdy nie zachęcają, ani nie 
zmuszają pacjentów do poddania się 
leczeniu za granicą ze względu na niższe 
koszty.

Or. nl

Uzasadnienie

Decyzja o wyborze transgranicznej opieki zdrowotnej musi być zawsze podejmowana 
dobrowolnie przez pacjentów.

Poprawka 379
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 Artykuł 6

Opieka zdrowotna świadczona w innym 
państwie członkowskim

Obowiązki instytucji państwa 
członkowskiego ubezpieczenia

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest dostosowanie tytułu art. 6 do art. 5. W całym wniosku pojawia 
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się problem tytułów artykułów nie odzwierciedlających treści artykułu, dlatego konieczny jest 
obszerny przegląd tytułów.

Poprawka 380
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. W każdym przypadku 
zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, której koszty są 
pokrywane bez względu na to, gdzie jest 
świadczona.

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 6, 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony, zgodnie z tymi samymi 
mechanizmami określonymi w 
rozporządzeniu (EWG) nr 1408/71 i 
zastępującym je rozporządzeniu (WE) nr 
883/2004.

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej w 
innym państwie członkowskim zwracane 
są przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 
które zostałyby pokryte, gdyby takiej samej 
lub podobnej opieki zdrowotnej udzielono 
w państwie członkowskim ubezpieczenia, 

2. Państwa członkowskie zapewniają, że 
lekarze i podmioty świadczące usługi 
opieki zdrowotnej, które działają jako 
partnerzy kontraktowi odpowiednich 
krajowych systemów opieki zdrowotnej 
lub ustawowych systemów zabezpieczenia 
społecznego, są zobowiązani do 
akceptowania europejskiej karty 
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bez przekraczania rzeczywistych kosztów 
uzyskanej opieki zdrowotnej.

ubezpieczenia zdrowotnego (EHIC) oraz 
formularza E-112 i leczenia pacjentów 
posiadających europejską kartę 
ubezpieczenia zdrowotnego na tych 
samych warunkach, które określono w 
rozporządzeniu w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego. 
Państwa członkowskie zobowiązują 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną do 
umieszczenia symbolu europejskiej karty 
ubezpieczenia zdrowotnego w holu swojej 
siedziby (np. w podobny sposób, jak ma to 
miejsce w przypadku kart kredytowych w 
sklepach i restauracjach), aby wskazać na 
akceptowanie europejskiej karty 
ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie 
z rzeczonym rozporządzeniem.

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria 
przysługiwania uprawnień oraz prawne i 
administracyjne formalności wymagane dla 
uzyskania opieki zdrowotnej i zwrotu jej 
kosztów, jakie zastosowałoby, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono na jego terytorium, o ile te 
warunki, kryteria i formalności nie są 
dyskryminacyjne ani nie stanowią 
przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób.

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria 
przysługiwania uprawnień oraz prawne i 
administracyjne formalności wymagane dla 
uzyskania opieki zdrowotnej i zwrotu jej 
kosztów, jakie zastosowałoby, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono na jego terytorium, o ile te 
warunki, kryteria i formalności nie są 
dyskryminacyjne ani nie stanowią 
przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób.

4. Państwa członkowskie posiadają 
mechanizm obliczania kosztów, które są 
zwracane ubezpieczonemu przez 
ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego za opiekę zdrowotną 
świadczoną w innym państwie 
członkowskim. Mechanizm ten oparty jest 
na obiektywnych, niedyskryminacyjnych 
kryteriach, znanych z wyprzedzeniem, a 
zwrot kosztów zgodnie z tym 
mechanizmem następuje do wysokości nie 
niższej niż kwota do której byłyby pokryte, 
gdyby takiej samej lub podobnej opieki 
zdrowotnej udzielono na terytorium 
państwa członkowskiego ubezpieczenia.
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5. Pacjentom udającym się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem
uzyskania tam opieki zdrowotnej lub 
poszukującym możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
państwie członkowskim gwarantuje się 
dostęp do dokumentacji medycznej 
zgodnie z krajowymi środkami 
wdrażającymi przepisy wspólnotowe z 
zakresu ochrony danych osobowych, w 
szczególności dyrektyw 95/46/WE i 
2002/58/WE.

5. Pacjentom uzyskującym opiekę 
zdrowotną w państwie członkowskim 
innym niż państwo członkowskie 
ubezpieczenia lub poszukującym 
możliwości uzyskania opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim gwarantuje się dostęp do 
dokumentacji medycznej zgodnie z 
krajowymi środkami wdrażającymi 
przepisy wspólnotowe z zakresu ochrony 
danych osobowych, w szczególności 
dyrektyw 95/46/WE i 2002/58/WE.

Or. en

Uzasadnienie

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strenghten patients' ricghts in cross-border healthcare, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Poprawka 381
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 

1. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim pacjentom 
potrzebującym takiej opieki, jeżeli 
przedmiotowe leczenie należy do 
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ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. W każdym przypadku 
zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, której koszty są 
pokrywane bez względu na to, gdzie jest 
świadczona.

świadczeń objętych ustawodawstwem 
państwa członkowskiego ubezpieczenia, do 
których pacjenci są uprawnieni, a dostęp 
do niego jest zgodny z klinicznymi 
procedurami kierowania do specjalistów 
obowiązującymi w państwie członkowskim 
ubezpieczenia. 

Or. pt

Poprawka 382
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 

1. Z zastrzeżeniem przepisów art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje zwrot kosztów poniesionych 
przez ubezpieczonego udającego się do 
innego państwa członkowskiego z 
zamiarem uzyskania opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim.
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ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. W każdym przypadku
zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, której koszty są 
pokrywane bez względu na to, gdzie jest 
świadczona.

zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, za którą ubezpieczony 
ma prawo do zwrotu kosztów, wysokości 
zwrotu oraz dopłat, które pacjent musi 
pokryć, bez względu na to, gdzie jest 
świadczona.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uproszczenie tekstu.

Poprawka 383
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opieka zdrowotna świadczona w innym 
państwie członkowskim

Opieka zdrowotna świadczona w innym 
państwie członkowskim lub z innego 
państwa członkowskiego

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim lub 
produktów związanych z opieką 
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państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium.

zdrowotną ubezpieczonemu udającemu się 
do innego państwa członkowskiego z 
zamiarem uzyskania tam opieki zdrowotnej 
albo poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej z innego państwa 
członkowskiego bez fizycznej bytności w 
tym państwie członkowskim lub staraniu 
się o nabycie produktów związanych z 
opieką zdrowotną, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium, albo te same lub podobne 
produkty zostały zakupione na jego 
terytorium. Niniejsza dyrektywa nie 
stanowi przeszkody dla państw 
członkowskich w przyjęciu bardziej 
korzystnych przepisów, np. stanowiących, 
że koszty leczenia zwracane są w 
(większym) stopniu, który ma 
zastosowanie w państwie członkowskim 
leczenia lub zakupu produktów. Sytuacja 
taka może mieć miejsce szczególnie w 
przypadku leczenia, które może być 
świadczone w ramach europejskich sieci 
referencyjnych wspomnianych w art. 15 
niniejszej dyrektywy.

W każdym przypadku zadaniem państwa 
członkowskiego ubezpieczenia jest 
określenie rodzaju opieki zdrowotnej, 
której koszty są pokrywane bez względu na 
to, gdzie jest świadczona.

W każdym przypadku zadaniem państwa 
członkowskiego ubezpieczenia jest 
określenie rodzaju usług i produktów 
związanych z opieką zdrowotną, których
koszty są pokrywane bez względu na to, 
gdzie są świadczone lub zakupywane.

Or. nl

Uzasadnienie

Wniosek przewiduje jedynie mechanizm umożliwiający państwom członkowskim ograniczenie 
odpływu pacjentów. Należy zapewnić również sposób na uzyskanie odwrotnego mechanizmu, 
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mianowicie ograniczającego napływu pacjentów. Zarówno odpływ, jak i napływ pacjentów 
mogą zagrozić stabilności finansowej systemów zabezpieczenia społecznego i/lub wydolności 
i dostępności opieki zdrowotnej.

Poprawka 384
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. W każdym przypadku 
zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, której koszty są 
pokrywane bez względu na to, gdzie jest 
świadczona.

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca państwu 
członkowskiemu leczenia lub 
ubezpieczonemu koszty, które zostałyby 
poniesione przez jego ustawowy system 
zabezpieczenia społecznego, gdyby tej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono na jego terytorium. W 
przypadku gdy istnieje kilka sposobów 
leczenia danej choroby lub obrażenia, 
pacjent ma prawo do zwrotu kosztów za 
wszystkie metody leczenia, które zostały w 
odpowiedni sposób wypróbowane i 
przetestowane przez międzynarodowe 
nauki medyczne, nawet gdy metody te nie 
są dostępne w państwie członkowskim 
ubezpieczenia pacjenta.  Jeżeli państwo 
członkowskie ubezpieczenia nie zgadza się 
na zwrot kosztów takiego leczenia, 
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państwo to musi podać medyczne 
uzasadnienie swojej decyzji. W każdym 
przypadku zadaniem państwa 
członkowskiego ubezpieczenia jest 
określenie rodzaju opieki zdrowotnej, 
której koszty są pokrywane bez względu na 
to, gdzie jest świadczona. Państwo 
członkowskie ubezpieczenia wdraża 
właściwe i spójne mechanizmy 
bezpośredniego zwracania tych kosztów 
podmiotom świadczącym opiekę 
zdrowotną.

Or. en

Uzasadnienie

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, 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. Additionally, Member States and the Commission should work 
together to put in place some mechanisms to pay healthcare providers directly and thus avoid 
the need for patients to advance funds.

Poprawka 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
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członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. W każdym przypadku 
zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, której koszty są
pokrywane bez względu na to, gdzie jest 
świadczona.

członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem, w tym przepisami 
administracyjnymi, wytycznymi i 
kodeksem postępowania praktyki 
lekarskiej, państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. Opieka zdrowotna może zostać 
uznana za podobną jedynie wtedy, gdy nie 
narusza ona przepisów, uregulowań i 
kodeksu postępowania praktyki lekarskiej 
państwa członkowskiego ubezpieczenia. 
W każdym przypadku zadaniem państwa 
członkowskiego ubezpieczenia jest 
określenie rodzaju opieki zdrowotnej, 
której koszty są pokrywane bez względu na 
to, gdzie jest świadczona.

Or. en

Uzasadnienie

Zdarza się, że państwa członkowskie regulują usługi medyczne nie prawem krajowym lecz 
przepisami administracyjnymi, wytycznymi i kodeksem postępowania praktyki lekarskiej. Są 
one wiążące dla pracowników służby zdrowia w państwach członkowskich, zatem takie same 
warunki powinny obowiązywać w państwach członkowskich, w których pacjent jest leczony. 

Poprawka 386
Maria Berger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
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uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. W każdym przypadku 
zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, której koszty są 
pokrywane bez względu na to, gdzie jest 
świadczona.

uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
poniesione w państwie członkowskim 
leczenia rzeczywiste koszty opieki 
zdrowotnej. W przypadku gdy istnieje 
kilka sposobów leczenia danej choroby 
lub obrażenia, pacjent ma prawo do 
zwrotu kosztów za wszystkie metody 
leczenia, które zostały w odpowiedni 
sposób wypróbowane i przetestowane w 
międzynarodowej nauce medycznej, nawet 
gdy metody te nie są dostępne w państwie 
członkowskim ubezpieczenia pacjenta. W 
każdym przypadku zadaniem państwa 
członkowskiego ubezpieczenia jest 
określenie rodzaju opieki zdrowotnej, 
której koszty są pokrywane bez względu na 
to, gdzie jest świadczona.

Or. de

Uzasadnienie

Aby zapobiec naruszeniu stabilności podstaw finansowych krajowych systemów opieki 
zdrowotnej państw członkowskich leczenia, należy rozliczać rzeczywiste koszty ponoszone w 
państwie członkowskim leczenia.
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Poprawka 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. W każdym przypadku 
zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, której koszty są 
pokrywane bez względu na to, gdzie jest 
świadczona.

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty za leczenie prowadzone zwykle i 
lege artis w państwie członkowskim 
leczenia na podstawie wydanej diagnozy, 
w wysokości, w jakiej ubezpieczony 
otrzymałby za leczenie przeprowadzone 
zwykle i lege artis w swym państwie 
członkowskim ubezpieczenia. W każdym 
przypadku zadaniem państwa 
członkowskiego ubezpieczenia jest 
określenie rodzaju opieki zdrowotnej, 
której koszty są pokrywane bez względu na 
to, gdzie jest świadczona.

Or. de

Uzasadnienie

Obecnie nie da się przeprowadzić transgranicznego porównania usług zdrowotnych. Aby w 
ogóle umożliwić zwrot kosztów według systemu niniejszej dyrektywy, pacjent otrzymuje zwrot 
kosztów za wynikające z diagnozy leczenie, które zwykle i lege artis przyznawane jest w 
państwie członkowskim leczenia. Przy czym wysokość zwrotu kosztów ogranicza się do 
kosztów leczenia, które zwykle i lege artis naliczone byłyby za tę samą diagnozę w państwie 
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członkowskim ubezpieczenia pacjenta. 

Poprawka 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. W każdym przypadku 
zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, której koszty są 
pokrywane bez względu na to, gdzie jest 
świadczona.

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. W każdym przypadku 
zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, w odniesieniu do której 
ubezpieczony jest uprawniony do pokrycia 
kosztów, jak również poziomu zwrotu 
kosztów i dopłat, do których zobowiązana 
jest dana osoba, bez względu na to, gdzie 
opieka ta jest świadczona.

Or. es

Uzasadnienie

Państwo członkowskie ubezpieczenia odpowiada nie tylko za opiekę zdrowotną, której koszty 
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są pokrywane (ostatnie zdanie art. 6 ust. 1), lecz również za poziom zwrotu kosztów oraz 
dopłaty obowiązujące w danym przypadku.

Poprawka 389
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. W każdym przypadku 
zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, której koszty są 
pokrywane bez względu na to, gdzie jest 
świadczona.

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system o charakterze 
publicznym, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. Pacjenci powinni być 
uprawnieni do zwrotu kosztów za różne 
sposoby leczenia, nawet jeżeli nie są one 
finansowane w ich własnym państwie 
członkowskim, pod warunkiem że w 
przyjmującym państwie członkowskim 
leczenie odbywa się w ten sposób oraz że 
dany sposób leczenia jest uznawany w 
międzynarodowych naukach medycznych;

Or. sv
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć prawo do samodzielnego kształtowania swoich systemów 
zabezpieczenia społecznego. Jednak sposób leczenia jest często kwestią praktyki lekarskiej 
opartej na szkoleniach i specjalizacji. Nie powinien on być główną zasadą w odniesieniu do 
ustalania zwrotu kosztów, który powinien zależeć od wyników osiągniętych w przypadku 
danego pacjenta. Takie rozwiązanie nie zmienia poziomu zwrotu kosztów, a najzwyczajniej 
umożliwia pacjentowi większy wybór, co ma szczególne znaczenie dla pacjentów cierpiących 
na nowe bądź rzadko występujące choroby.

Poprawka 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. W każdym przypadku 
zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, której koszty są 
pokrywane bez względu na to, gdzie jest 
świadczona.

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu celowo udającemu się do 
innego państwa członkowskiego z 
zamiarem uzyskania tam opieki zdrowotnej 
albo poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. W każdym przypadku 
zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, której koszty są 
pokrywane bez względu na to, gdzie jest 
świadczona.
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Or. nl

Poprawka 391
Iles Braghetto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. W każdym przypadku 
zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, której koszty są 
pokrywane bez względu na to, gdzie jest 
świadczona.

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej 
(planowanej opieki) albo poszukującemu 
możliwości uzyskania opieki zdrowotnej 
(planowanej opieki) w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. W każdym przypadku 
zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, której koszty są 
pokrywane bez względu na to, gdzie jest 
świadczona.

Or. it

Uzasadnienie

Przydatne byłoby dodanie, że powyższy artykuł odnosi się do planowanej opieki, która jest 
przyczyna wyjazdu za granice.
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Poprawka 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. W każdym przypadku 
zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, której koszty są 
pokrywane bez względu na to, gdzie jest 
świadczona.

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej opieki 
zdrowotnej udzielono na jego terytorium. 
W każdym przypadku zadaniem państwa 
członkowskiego ubezpieczenia jest 
określenie rodzaju opieki zdrowotnej, 
której koszty są pokrywane bez względu na 
to, gdzie jest świadczona.

Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie „podobna opieka zdrowotna” niedokładnie oddaje rzeczywistość w odróżnieniu do 
pojęcia „ta sama opieka zdrowotna”. Skreślenie tego pierwszego pojęcia jest konieczne dla 
uniknięcia wszelkiej dwuznaczności.
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Poprawka 393
Niels Busk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. W każdym przypadku 
zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, której koszty są 
pokrywane bez względu na to, gdzie jest 
świadczona.

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu 
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. W każdym przypadku 
zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, której koszty są 
pokrywane bez względu na to, gdzie jest 
świadczona. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia może zadecydować o 
zwrocie kosztów osobie ubezpieczonej, 
które są pokrywane przez państwo 
członkowskie ubezpieczenia z góry, na 
przykład w formie dowodu wpłaty.

Or. da

Uzasadnienie

Placówki opieki zdrowotnej niektórych państw członkowskich działają w oparciu o zasadę 
równego i bezpłatnego dostępu dla pacjentów. Aby nadal można było tak postępować należy 
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umożliwić pokrywanie kosztów opieki z góry, aby pacjenci nie musieli najpierw sami płacić i 
następnie otrzymywać zwrotu w ich własnym państwie członkowskim. Wyrównałoby to szanse 
pacjentów bez względu na ich wypłacalność.

Poprawka 394
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 
które zostałyby pokryte, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono w państwie członkowskim 
ubezpieczenia, bez przekraczania 
rzeczywistych kosztów uzyskanej opieki 
zdrowotnej.

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim, w 
zależności od rodzaju systemu służby 
zdrowia, zwracane są lub pokrywane przez 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy 
do poziomu kosztów, które zostałyby 
pokryte, gdyby takiej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, bez 
przekraczania rzeczywistych kosztów 
uzyskanej opieki zdrowotnej, 
uwzględniając postanowienia zawarte w 
poprzednim ustępie (procedury 
kierowania do specjalistów).

Or. pt

Poprawka 395
Maria Berger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 
które zostałyby pokryte, gdyby takiej samej 
lub podobnej opieki zdrowotnej udzielono 

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są całkowicie przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia.  Państwa członkowskie 
przejmują również dodatkowe koszty z tym 
związane, np. za zabiegi terapeutyczne.
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w państwie członkowskim ubezpieczenia, 
bez przekraczania rzeczywistych kosztów 
uzyskanej opieki zdrowotnej.

Or. de

Poprawka 396
(wycofana)

Or. es

Poprawka 397
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 
które zostałyby pokryte, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono w państwie członkowskim 
ubezpieczenia, bez przekraczania 
rzeczywistych kosztów uzyskanej opieki 
zdrowotnej.

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są, w zakresie świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony, przez państwo 
członkowskie ubezpieczenia zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy do 
poziomu kosztów, które zostałyby pokryte, 
gdyby takiej samej lub podobnej opieki 
zdrowotnej udzielono w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, bez 
przekraczania rzeczywistych kosztów 
uzyskanej opieki zdrowotnej.

Or. nl
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Poprawka 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 
które zostałyby pokryte, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono w państwie członkowskim 
ubezpieczenia, bez przekraczania 
rzeczywistych kosztów uzyskanej opieki 
zdrowotnej.

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są lub pokrywane przez system 
zabezpieczenia społecznego państwa 
członkowskiego ubezpieczenia zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy do 
poziomu kosztów, które zostałyby pokryte, 
gdyby takiej samej lub podobnej opieki 
zdrowotnej udzielono w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, bez 
przekraczania rzeczywistych kosztów 
uzyskanej opieki zdrowotnej. Państwa 
członkowskie mogą zdecydować o 
pokryciu innych kosztów powiązanych, 
takich jak koszty noclegu i podróży.

Or. en

Uzasadnienie

W zależności od organizacji służby zdrowia, za zwrot kosztów opieki zdrowotnej za granicą 
niekoniecznie odpowiedzialne jest państwo członkowskie, lecz na przykład, podmiot 
ubezpieczający. Należy zatem odnieść się w tym kontekście do systemu zabezpieczeń 
społecznych państwa członkowskiego ubezpieczenia. Aby ułatwić pacjentom korzystanie z 
opieki zdrowotnej za granicą, państwa członkowskie powinny być również uprawnione do 
pokrywania kosztów zakwaterowania i podróży.

Poprawka 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są przez państwo członkowskie 

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są lub pokrywane przez system 
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ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 
które zostałyby pokryte, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono w państwie członkowskim 
ubezpieczenia, bez przekraczania 
rzeczywistych kosztów uzyskanej opieki 
zdrowotnej.

zabezpieczenia społecznego państwa
członkowskiego ubezpieczenia zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy do 
poziomu kosztów, które zostałyby pokryte, 
gdyby takiej samej lub podobnej opieki 
zdrowotnej udzielono w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, bez 
przekraczania rzeczywistych kosztów 
uzyskanej opieki zdrowotnej. Państwa 
członkowskie pokrywają również koszty 
podróży.

Or. en

Uzasadnienie

W zależności od organizacji służby zdrowia, za zwrot kosztów opieki zdrowotnej za granicą 
niekoniecznie odpowiedzialne jest państwo członkowskie, lecz na przykład, podmiot 
ubezpieczający. Należy zatem odnieść się w tym kontekście do systemu zabezpieczeń 
społecznych państwa członkowskiego ubezpieczenia. Aby ułatwić pacjentom korzystanie z 
opieki zdrowotnej za granicą, państwa członkowskie powinny również pokrywać koszty 
podróży.

Poprawka 400
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 
które zostałyby pokryte, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono w państwie członkowskim 
ubezpieczenia, bez przekraczania 
rzeczywistych kosztów uzyskanej opieki 
zdrowotnej.

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 
które zostałyby pokryte przez państwo 
członkowskie ubezpieczenia, w przypadku, 
gdyby opieka zdrowotna była świadczona 
na jego terytorium, bez przekraczania 
rzeczywistych kosztów uzyskanej opieki 
zdrowotnej.

Or. en
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Uzasadnienie

Zwrot „taka sama lub podobna” opieka zdrowotna jest niejasny pod względem prawnym i 
należy go skreślić. 

Poprawka 401
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 
które zostałyby pokryte, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono w państwie członkowskim 
ubezpieczenia, bez przekraczania 
rzeczywistych kosztów uzyskanej opieki 
zdrowotnej.

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
lub pokrywane są przez państwo 
członkowskie ubezpieczenia zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy do 
poziomu kosztów, które zostałyby pokryte, 
gdyby takiej samej lub podobnej opieki 
zdrowotnej udzielono w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, bez 
przekraczania rzeczywistych kosztów 
uzyskanej opieki zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

zob. art. 6 ust. 1

Poprawka 402
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 
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które zostałyby pokryte, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono w państwie członkowskim 
ubezpieczenia, bez przekraczania 
rzeczywistych kosztów uzyskanej opieki 
zdrowotnej.

które zostałyby pokryte, gdyby takiej 
samej opieki zdrowotnej udzielono w 
państwie członkowskim ubezpieczenia, bez 
przekraczania kosztów uzyskanej opieki 
zdrowotnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do ust. 2 - celem jest zagwarantowanie spójności niniejszego 
artykułu.

Poprawka 403
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 
które zostałyby pokryte, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej
udzielono w państwie członkowskim 
ubezpieczenia, bez przekraczania 
rzeczywistych kosztów uzyskanej opieki 
zdrowotnej.

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 
które zostałyby pokryte w odniesieniu do 
takich samych warunków medycznych w 
państwie członkowskim ubezpieczenia, bez 
przekraczania rzeczywistych kosztów 
uzyskanej opieki zdrowotnej.

Or. sv

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć prawo do samodzielnego kształtowania swoich systemów 
zabezpieczenia społecznego. Jednak sposób leczenia jest często kwestią praktyki lekarskiej 
opartej na szkoleniach i specjalizacji. Nie powinien on być główną zasadą w odniesieniu do 
ustalania zwrotu kosztów, który powinien zależeć od wyników osiągniętych w przypadku
danego pacjenta. Takie rozwiązanie nie zmienia poziomu zwrotu kosztów, a najzwyczajniej 
umożliwia pacjentowi większy wybór, co ma szczególne znaczenie dla pacjentów cierpiących 
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na nowe bądź rzadko występujące choroby.

Poprawka 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 
które zostałyby pokryte, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono w państwie członkowskim 
ubezpieczenia, bez przekraczania 
rzeczywistych kosztów uzyskanej opieki 
zdrowotnej.

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 
które zostałyby pokryte, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono w państwie członkowskim 
ubezpieczenia. Jeśli koszty opieki 
otrzymanej w państwie członkowskim 
ubezpieczenia są wyższe niż w innym 
państwie członkowskim, państwo 
członkowskie ubezpieczenia wpłaca 
różnicę do funduszu solidarności leczenia 
w innych państwach członkowskich. 
Wspomniany fundusz solidarności 
leczenia stanowi wsparcie umożliwiające 
pacjentom z tańszych krajów otrzymanie 
pełnego zwrotu kosztów leczenia w 
krajach droższych.

Or. da

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba wprowadzenia systemu, który zwiększa szanse obywateli biedniejszych 
państw członkowskich na otrzymanie leczenia w bogatszych państwach członkowskich. W 
przeciwnym wypadku dyrektywa postawiłaby tych pacjentów w gorszej sytuacji niż obywatele 
bogatszych państw członkowskich, jeśli ci ostatni w znacznie większym stopniu korzystaliby ze 
służby zdrowia w biedniejszych państwach członkowskich.
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Poprawka 405
Colm Burke

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 
które zostałyby pokryte, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono w państwie członkowskim 
ubezpieczenia, bez przekraczania 
rzeczywistych kosztów uzyskanej opieki 
zdrowotnej.

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 
które zostałyby pokryte, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono w państwie członkowskim 
ubezpieczenia, bez przekraczania 
rzeczywistych kosztów uzyskanej opieki 
zdrowotnej. Państwa członkowskie 
ponoszą inne związane koszty, na przykład 
leczenia terapeutycznego, pod warunkiem 
że łączny koszt nie przekracza kwoty 
wypłacanej w państwie członkowskim 
ubezpieczenia.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wielu rodzajów leczenia jest koncepcyjnie i praktycznie niemożliwe ustalenie 
granicy między końcem leczenia właściwego a początkiem leczenia dodatkowego, gdy zaczyna 
się rekonwalescencja.  Logiczne jest zatem, że powinno się zwracać koszty pełnego leczenie 
choroby, a nie jedynie jednej procedury.

Poprawka 406
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dodatkowe koszty, które mogą ponosić 
osoby z niepełnosprawnością podczas 
otrzymywania opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim, ze względu na 
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jedną lub więcej niepełnosprawności, 
otrzymują zwrot kosztów od państwa 
członkowskiego ubezpieczenia zgodnie z 
przepisami krajowymi oraz pod 
warunkiem, że istnieje wystarczająca 
dokumentacja potwierdzająca poniesienie 
tych kosztów. 

Or. en

Uzasadnienie

If persons with disabilities can not have their additional costs covered, they will de facto not 
have the same rights as other patients in cross-border health care. And given the fact that 
persons with disabilities in many cases will have a more significant need for health care than 
the rest of the population, the failure to cover the extra disability related expenses would 
amount to clear unequal treatment. Examples of extra disability related expenses are the 
payment of personal assistants, special transport, transport of assistive equipment, sign 
language interpretation and supported decision-making.

Poprawka 407
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Koszty, które podlegałyby zwrotowi w 
przypadku takiej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej w państwie 
członkowskim ubezpieczenia są wyliczone 
w przejrzysty, nieobjęty unormowaniami 
sposób, a wyliczenia powinny zawierać 
wszystkie koszty opieki zdrowotnej, która 
byłaby świadczona w państwie 
członkowskim ubezpieczenia oraz nie są 
ograniczone do kosztów zmiennych.  
Koszty są również obliczane na 
odpowiednim poziomie administracyjnym 
w przypadkach, gdy państwo członkowskie 
ubezpieczenia posiada zdecentralizowany 
system opieki zdrowotnej.

Or. sv
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Uzasadnienie

Koszty opieki zdrowotnej różnią się w niektórych państwach członkowskich, więc przepisy 
muszą uwzględniać te różnice.

Poprawka 408
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria 
przysługiwania uprawnień oraz prawne i 
administracyjne formalności wymagane dla 
uzyskania opieki zdrowotnej i zwrotu jej 
kosztów, jakie zastosowałoby, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono na jego terytorium, o ile te 
warunki, kryteria i formalności nie są 
dyskryminacyjne ani nie stanowią 
przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób. 

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria 
przysługiwania uprawnień oraz prawne i 
administracyjne formalności wymagane dla 
uzyskania opieki zdrowotnej i jej kosztów, 
jakie zastosowałoby, gdyby takiej samej 
lub podobnej opieki zdrowotnej udzielono 
na jego terytorium, o ile te warunki, 
kryteria i formalności są obiektywne, 
niedyskryminujące i znane z góry.

Warunki te mogą zawierać ograniczenia 
istniejące już w niektórych państwach 
członkowskich, dotyczące leczenia przez 
podmioty nieobjęte umową lub podmioty 
spoza ich regionów, jeżeli wymagane 
leczenie może zostać wykonane w 
medycznie możliwym do przyjęcia 
terminie przez podmioty objęte umową lub 
podmioty w ich własnych regionach.

Or. en

Uzasadnienie

W proponowanym tekście nie jest jasne, w jakich przypadkach pewne warunki mogą być 
przeszkodą dla swobody przemieszczania się. Niektóre państwa członkowskie nakładają 
ograniczenia na leczenie w placówkach nieobjętych umową lub spoza ich regionu. Zakaz 
nakładania tych ograniczeń w przypadku transgranicznej opieki zdrowotnej ingerowałby w 
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planowanie państw członkowskich i ich odpowiedzialność w zakresie definicji ich własnego 
systemu służby zdrowia, zgodnie z art. 152 traktatu.

Poprawka 409
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria 
przysługiwania uprawnień oraz prawne i 
administracyjne formalności wymagane 
dla uzyskania opieki zdrowotnej i zwrotu 
jej kosztów, jakie zastosowałoby, gdyby 
takiej samej lub podobnej opieki 
zdrowotnej udzielono na jego terytorium, o 
ile te warunki, kryteria i formalności nie są 
dyskryminacyjne ani nie stanowią 
przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób.

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego usług lub produktów 
związanych z opieką zdrowotną w innym 
państwie członkowskim te same warunki, 
kryteria przysługiwania uprawnień oraz 
prawne i administracyjne formalności, 
jakie zastosowałoby, gdyby takiej samej 
lub podobnej opieki zdrowotnej udzielono,
lub takie same produkty zakupione 
zostałyby na jego terytorium, o ile te 
warunki, kryteria i formalności nie są 
dyskryminacyjne ani nie stanowią 
przeszkody dla swobodnego przepływu 
towarów lub usług.

Or. nl

Uzasadnienie

To nie swobodne przemieszczanie się osób jest istotne w tym przypadku (ta zasada podlega 
rozporządzeniu nr 1408/71). To raczej swobodny przepływ usług i towarów ma tutaj istotne 
znaczenie.

Poprawka 410
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 



PE418.256v01-00 86/107 AM\762980PL.doc

PL

może zastosować wobec pacjenta
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria 
przysługiwania uprawnień oraz prawne i 
administracyjne formalności wymagane dla 
uzyskania opieki zdrowotnej i zwrotu jej 
kosztów, jakie zastosowałoby, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono na jego terytorium, o ile te 
warunki, kryteria i formalności nie są 
dyskryminacyjne ani nie stanowią 
przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób. 

może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria 
przysługiwania uprawnień oraz prawne i 
administracyjne formalności, na szczeblu 
lokalnym, krajowym czy regionalnym, 
wymagane dla uzyskania opieki 
zdrowotnej i pokrycia jej kosztów, jakie 
zastosowałoby, gdyby tej opieki 
zdrowotnej udzielono na jego terytorium, o 
ile te warunki, kryteria i formalności nie są 
dyskryminacyjne ani nie stanowią 
przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób i swobodnego 
przepływu usług i towarów. Mogą one 
zawierać wymóg kontroli osoby 
ubezpieczonej do celów przyjęcia tych 
warunków, kryteriów i formalności, przez 
pracownika służby zdrowia lub 
pracowników administracyjnych służby 
zdrowia świadczących usługi na rzecz 
ustawowego systemu zabezpieczenia 
społecznego państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, w przypadku gdy taka 
kontrola byłaby wymagana dla dostępu do 
usług w państwie członkowskim 
ubezpieczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zwrot „taka sama lub podobna” opieka zdrowotna jest niejasny pod względem prawnym i 
należy go skreślić. Poprawka ma na celu zagwarantowanie, że pacjenci są kontrolowani przez 
pracowników służby zdrowia przez wyjazdem na leczenie do innego państwa członkowskiego.
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Poprawka 411
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria 
przysługiwania uprawnień oraz prawne i 
administracyjne formalności wymagane dla 
uzyskania opieki zdrowotnej i zwrotu jej 
kosztów, jakie zastosowałoby, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono na jego terytorium, o ile te 
warunki, kryteria i formalności nie są 
dyskryminacyjne ani nie stanowią 
przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób. 

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria 
przysługiwania uprawnień oraz prawne i 
administracyjne formalności, na szczeblu 
lokalnym, krajowym lub regionalnym, 
wymagane dla uzyskania opieki 
zdrowotnej i pokrycia jej kosztów, jakie 
zastosowałoby, gdyby tej opieki 
zdrowotnej udzielono na jego terytorium, o 
ile te warunki, kryteria i formalności nie są 
dyskryminacyjne ani nie stanowią 
przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób i swobodnego 
przepływu usług i towarów. Może to 
zawierać wymóg kontroli osoby 
ubezpieczonej w celu odesłania jej do 
podmiotu świadczącego opiekę zdrowotna 
w innym państwie członkowskim. 

Or. en

Poprawka 412
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria 
przysługiwania uprawnień oraz prawne i 

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
stosuje wobec pacjenta poszukującego 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
państwie członkowskim te same warunki, 
kryteria przysługiwania uprawnień oraz 
prawne i administracyjne formalności 
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administracyjne formalności wymagane dla 
uzyskania opieki zdrowotnej i zwrotu jej 
kosztów, jakie zastosowałoby, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono na jego terytorium, o ile te 
warunki, kryteria i formalności nie są 
dyskryminacyjne ani nie stanowią 
przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób. 

wymagane dla uzyskania opieki 
zdrowotnej i zwrotu jej kosztów, jakie 
zastosowałoby, gdyby takiej samej opieki 
zdrowotnej udzielono na jego terytorium, o 
ile te warunki, kryteria i formalności nie są 
dyskryminacyjne ani nie stanowią 
przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wzmocnić postanowienia niniejszego ustępu, aby uniknąć wszelkiej dyskryminacji 
między pacjentami.

Zob. uzasadnienie do poprawki do ust. 2 - celem jest zagwarantowanie spójności niniejszego 
artykułu.

Poprawka 413
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria 
przysługiwania uprawnień oraz prawne i 
administracyjne formalności wymagane dla 
uzyskania opieki zdrowotnej i zwrotu jej 
kosztów, jakie zastosowałoby, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono na jego terytorium, o ile te 
warunki, kryteria i formalności nie są 
dyskryminacyjne ani nie stanowią 
przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób. 

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria
przysługiwania uprawnień oraz prawne i 
administracyjne formalności, w tym kodeks 
postępowania praktyki lekarskiej,
wymagane dla uzyskania opieki 
zdrowotnej i zwrotu jej kosztów, jakie 
zastosowałoby, gdyby takiej samej lub 
podobnej opieki zdrowotnej udzielono na 
jego terytorium, o ile te warunki, kryteria i 
formalności nie są dyskryminacyjne.
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Or. en

Uzasadnienie

Zdarza się, że państwa członkowskie regulują usługi medyczne nie prawem krajowym lecz 
przepisami administracyjnymi, wytycznymi i kodeksem postępowania praktyki lekarskiej. Są 
one wiążące dla pracowników służby zdrowia w państwach członkowskich, zatem takie same 
warunki powinny obowiązywać w państwach członkowskich, w których pacjent jest leczony. 
Ostatnia część ust. 3 wprowadza w błąd, ponieważ swoboda przemieszczania się osób nie 
zakłada zwrotu kosztów za usługi medyczne, które z jakiegokolwiek powodu nie podlegają 
zwrotowi w państwie członkowskim pochodzenia.

Poprawka 414
Iles Braghetto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria 
przysługiwania uprawnień oraz prawne i 
administracyjne formalności wymagane dla 
uzyskania opieki zdrowotnej i zwrotu jej 
kosztów, jakie zastosowałoby, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono na jego terytorium, o ile te 
warunki, kryteria i formalności nie są 
dyskryminacyjne ani nie stanowią 
przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób.

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria 
przysługiwania uprawnień oraz prawne i 
administracyjne formalności wymagane dla 
uzyskania opieki zdrowotnej i zwrotu jej 
kosztów, jakie zastosowałoby, gdyby tej
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium, o ile te warunki, kryteria i 
formalności nie są dyskryminacyjne ani nie 
stanowią przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób. Może to 
obejmować wymóg kontroli 
ubezpieczonego dla celów zastosowania 
tych warunków, kryteriów i formalności 
przez pracownika służby zdrowia 
świadczącego usługi dla ustawowego 
systemu zabezpieczenia społecznego 
państwa członkowskiego ubezpieczenia.

Or. en
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Uzasadnienie

For the sake of clarity and in order to respect Member States’ responsibilities for managing 
their own healthcare systems and for determining healthcare entitlements for their own 
citizens it is suggested deleting the wording “same or similar”.

In a number of Member States, decisions made by General Practitioners or other health 
professionals affiliated to the state health system are an integral part of the “regulatory and 
administrative formalities” which determine entitlements to healthcare for individual 
patients. It is important to explicitly recognise this in the text of the Directive to ensure that 
there will not be extension of the range of entitlements from the system of the Member State of 
affiliation.

Poprawka 415
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria 
przysługiwania uprawnień oraz prawne i 
administracyjne formalności wymagane dla 
uzyskania opieki zdrowotnej i zwrotu jej 
kosztów, jakie zastosowałoby, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono na jego terytorium, o ile te 
warunki, kryteria i formalności nie są 
dyskryminacyjne ani nie stanowią 
przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób.

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria 
przysługiwania uprawnień oraz prawne i 
administracyjne formalności wymagane dla 
uzyskania opieki zdrowotnej i zwrotu jej 
kosztów, jakie zastosowałoby, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono na jego terytorium, o ile te 
warunki, kryteria i formalności nie są 
dyskryminacyjne ani nie stanowią 
przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób oraz swobodnego 
przepływu towarów lub usług.

Or. sv

Uzasadnienie

Właściwe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości opiera się na zasadzie swobodnego 
przepływu towarów i usług. Należy więc uwzględnić ją w niniejszym ustępie.
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Poprawka 416
Miroslav Mikolášik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria 
przysługiwania uprawnień oraz prawne i 
administracyjne formalności wymagane dla 
uzyskania opieki zdrowotnej i zwrotu jej 
kosztów, jakie zastosowałoby, gdyby takiej
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono na jego terytorium, o ile te 
warunki, kryteria i formalności nie są 
dyskryminacyjne ani nie stanowią 
przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób.

Państwo członkowskie ubezpieczenia może 
zastosować wobec pacjenta poszukującego 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
państwie członkowskim te same warunki, 
kryteria przysługiwania uprawnień oraz 
prawne i administracyjne formalności 
wymagane dla uzyskania opieki 
zdrowotnej i zwrotu jej kosztów, jakie 
zastosowałoby, gdyby takiej samej lub 
podobnej opieki zdrowotnej udzielono na 
jego terytorium, o ile te warunki, kryteria i 
formalności nie są dyskryminacyjne ani nie 
stanowią przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób. Niniejsza 
dyrektywa nie stanowi uszczerbku dla 
krajowych przepisów dotyczących leczenia 
niepłodności.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa nie powinna mieć wpływu na krajowe przepisy regulujące leczenie niepłodności.

Poprawka 417
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
lekarzom i podmiotom świadczącym 
usługi opieki zdrowotnej, które działają 
jako partnerzy kontraktowi odpowiednich 
krajowych systemów opieki zdrowotnej 
lub ustawowych systemów zabezpieczenia 
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społecznego, nie wolno prywatnie leczyć 
pacjentów z innego państwa 
członkowskiego lub domagać się od nich 
płatności gotówkowych z góry w 
przypadkach, kiedy dany pacjent może 
udowodnić, że posiada status 
ubezpieczonego we właściwym 
ustawowym systemie zabezpieczenia 
społecznego właściwego państwa 
członkowskiego ubezpieczenia 
przedstawiając np. europejską kartę 
ubezpieczenia zdrowotnego czy formularz 
E-112.

Or. en

Uzasadnienie

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strenghten patients' rights in cross-border healt care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Poprawka 418
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejsza dyrektywa nie zobowiązuje 
podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną w danym państwie 
członkowskim do świadczenia opieki 
zdrowotnej osobie ubezpieczonej z innego 
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państwa członkowskiego lub do 
potraktowania priorytetowo świadczenia 
opieki zdrowotnej ubezpieczonej osobie z 
innego państwa członkowskiego ze szkodą 
dla pacjenta o podobnych potrzebach 
klinicznych ubezpieczonego w państwie 
członkowskim leczenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Może okazać się konieczne wprowadzenie przez państwo członkowskie tymczasowego 
mechanizmu pełniącego rolę „wentyla bezpieczeństwa” w przypadku, gdy popyt z zagranicy 
gwałtownie rośnie, tak aby podmioty świadczące opiekę zdrowotną radziły sobie z napływem 
pacjentów.  Odnosi się to jedynie do planowanego leczenia, natomiast opieka zdrowotna, 
która okazuje się konieczna podczas podróży do innego państwa jest objęta rozporządzeniem 
1408/71 i niniejsza zmiana nie ma na nią wpływu.

Poprawka 419
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie posiadają 
mechanizm obliczania kosztów, które są 
zwracane ubezpieczonemu przez 
ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego za opiekę zdrowotną 
świadczoną w innym państwie 
członkowskim. Mechanizm ten oparty jest 
na obiektywnych, niedyskryminacyjnych 
kryteriach, znanych z wyprzedzeniem, a 
zwrot kosztów zgodnie z tym 
mechanizmem następuje do wysokości nie 
niższej niż kwota do której byłyby pokryte, 
gdyby takiej samej lub podobnej opieki 
zdrowotnej udzielono na terytorium 
państwa członkowskiego ubezpieczenia.

4. Dla celów postanowień zawartych w 
niniejszym ustępie państwa członkowskie 
posiadają mechanizm obliczania kosztów, 
które muszą zostać pokryte przez 
ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego za opiekę zdrowotną 
świadczoną w innym państwie 
członkowskim. Mechanizm ten oparty jest 
na obiektywnych, niedyskryminacyjnych 
kryteriach, znanych z wyprzedzeniem. 

Or. en
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Poprawka 420
Maria Berger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie posiadają 
mechanizm obliczania kosztów, które są 
zwracane ubezpieczonemu przez ustawowy 
system zabezpieczenia społecznego za 
opiekę zdrowotną świadczoną w innym 
państwie członkowskim. Mechanizm ten 
oparty jest na obiektywnych, 
niedyskryminacyjnych kryteriach, znanych 
z wyprzedzeniem, a zwrot kosztów zgodnie 
z tym mechanizmem następuje do 
wysokości nie niższej niż kwota do której 
byłyby pokryte, gdyby takiej samej lub 
podobnej opieki zdrowotnej udzielono na 
terytorium państwa członkowskiego 
ubezpieczenia.

4. Państwa członkowskie posiadają 
mechanizm obliczania kosztów, które są 
zwracane ubezpieczonemu przez ustawowy 
system zabezpieczenia społecznego za 
opiekę zdrowotną świadczoną w innym 
państwie członkowskim. Mechanizm ten 
oparty jest na obiektywnych, 
niedyskryminacyjnych kryteriach, znanych 
z wyprzedzeniem.

Or. de

Poprawka 421
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie posiadają 
mechanizm obliczania kosztów, które są 
zwracane ubezpieczonemu przez ustawowy 
system zabezpieczenia społecznego za 
opiekę zdrowotną świadczoną w innym 
państwie członkowskim. Mechanizm ten 
oparty jest na obiektywnych, 
niedyskryminacyjnych kryteriach, znanych 
z wyprzedzeniem, a zwrot kosztów 
zgodnie z tym mechanizmem następuje do 

4. Państwa członkowskie posiadają 
mechanizm obliczania kosztów, które są 
zwracane ubezpieczonemu przez ustawowy 
system o charakterze publicznym za 
opiekę zdrowotną świadczoną w innym 
państwie członkowskim. Mechanizm ten 
oparty jest na obiektywnych, 
niedyskryminacyjnych kryteriach, znanych 
z wyprzedzeniem, a zwrot kosztów 
zgodnie z tym mechanizmem następuje do 
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wysokości nie niższej niż kwota do której 
byłyby pokryte, gdyby takiej samej lub 
podobnej opieki zdrowotnej udzielono na 
terytorium państwa członkowskiego 
ubezpieczenia.

wysokości nie niższej niż kwota do której 
byłyby pokryte, gdyby takiej samej lub 
podobnej opieki zdrowotnej udzielono na 
terytorium państwa członkowskiego 
ubezpieczenia.

Or. sv

Uzasadnienie

Systemy opieki zdrowotnej niektórych państw członkowskich są oparte na modelu świadczeń 
rzeczowych i w związku z tym zazwyczaj nie zwracają kosztów opieki zdrowotnej poprzez 
system zabezpieczenia społecznego. Dlatego też niniejszy ustęp powinien mieć bardziej 
neutralny charakter i uwzględniać różne systemy w państwach członkowskich. Patrz 
poprawka do ust. 1.

Poprawka 422
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie posiadają 
mechanizm obliczania kosztów, które są 
zwracane ubezpieczonemu przez ustawowy 
system zabezpieczenia społecznego za 
opiekę zdrowotną świadczoną w innym 
państwie członkowskim. Mechanizm ten 
oparty jest na obiektywnych, 
niedyskryminacyjnych kryteriach, znanych 
z wyprzedzeniem, a zwrot kosztów 
zgodnie z tym mechanizmem następuje do 
wysokości nie niższej niż kwota do której 
byłyby pokryte, gdyby takiej samej lub 
podobnej opieki zdrowotnej udzielono na 
terytorium państwa członkowskiego 
ubezpieczenia.

(4) Państwa członkowskie posiadają 
mechanizm obliczania kosztów, które są 
zwracane ubezpieczonemu przez ustawowy 
system zabezpieczenia społecznego za 
opiekę zdrowotną świadczoną w innym 
państwie członkowskim. Mechanizm ten 
oparty jest na obiektywnych, 
niedyskryminacyjnych kryteriach, znanych 
z wyprzedzeniem, a zwrot kosztów 
zgodnie z tym mechanizmem odpowiada 
kosztom, które podlegałyby zwrotowi w 
przypadku otrzymania takiej samej lub 
podobnej opieki zdrowotnej w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, lecz nie 
przekraczają rzeczywistych kosztów 
otrzymanej opieki.

Or. hu
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Uzasadnienie

Uważamy, że druga część drugiego zdania art. 6 ust. 4, która jako zasadę i bez wyjątków 
ustala zwrot kosztów zgodnie z wewnętrznymi kosztami krajowymi, jest sprzeczna z 
postanowieniem zawartym w art. 6 ust. 2, określonym na podstawie orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym kwota podlegająca zwrotowi nie 
może przekraczać rzeczywistych kosztów otrzymanej opieki.

Poprawka 423
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie posiadają 
mechanizm obliczania kosztów, które są 
zwracane ubezpieczonemu przez ustawowy 
system zabezpieczenia społecznego za 
opiekę zdrowotną świadczoną w innym 
państwie członkowskim. Mechanizm ten 
oparty jest na obiektywnych, 
niedyskryminacyjnych kryteriach, znanych 
z wyprzedzeniem, a zwrot kosztów 
zgodnie z tym mechanizmem następuje do 
wysokości nie niższej niż kwota do której 
byłyby pokryte, gdyby takiej samej lub 
podobnej opieki zdrowotnej udzielono na 
terytorium państwa członkowskiego 
ubezpieczenia.

4. Państwa członkowskie posiadają
mechanizm obliczania kosztów, które są 
zwracane ubezpieczonemu przez ustawowy 
system zabezpieczenia społecznego za 
opiekę zdrowotną świadczoną w innym 
państwie członkowskim. Mechanizm ten 
oparty jest na obiektywnych, 
niedyskryminacyjnych kryteriach, znanych 
z wyprzedzeniem, a zwrot kosztów 
zgodnie z tym mechanizmem następuje do 
wysokości nie niższej niż kwota do której 
byłyby pokryte, gdyby takiej samej opieki 
zdrowotnej udzielono na terytorium 
państwa członkowskiego ubezpieczenia, 
zgodnie z postanowieniami zawartymi w 
ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do ust. 2 - celem jest zagwarantowanie spójności niniejszego 
artykułu. Należy potwierdzić, że zwrot kosztów nie może przekraczać kosztów otrzymanej 
opieki zdrowotnej.
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Poprawka 424
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie, w których 
prowadzone jest leczenie, posługują się 
systemem umożliwiającym pobieranie 
rzeczywistych kosztów leczenia od 
pacjentów, którzy nie należą do systemu 
zabezpieczenia społecznego danego 
państwa członkowskiego. 

Or. nl

Uzasadnienie

De (dreiging van) aantasting van de capaciteit en van de financiële balans van 
gezondheidsstelsels van de lidstaten als rechtvaardigingsgrond om de instroom van patiënten 
(en dus het vrij verkeer van diensten) te beperken moet expliciet worden opgenomen in de 
richtlijn. Aan buitenlandse patiënten de werkelijke kost per dienst kunnen aangerekend 
worden, ook al verschilt deze van de prijs die de eigen patiënten betalen (omwille van 
belastingen). In het arrest Ferlini (C- 411/98) heeft het Hof bevestigd dat een 
gedifferentieerde prijs voor gezondheidszorgdiensten mogelijks gerechtvaardigd kan worden.

Poprawka 425
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Pacjentom udającym się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej lub 
poszukującym możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
państwie członkowskim gwarantuje się 
dostęp do dokumentacji medycznej 
zgodnie z krajowymi środkami 
wdrażającymi przepisy wspólnotowe z 
zakresu ochrony danych osobowych, w 

5. Pacjentom udającym się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej lub 
poszukującym możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
państwie członkowskim gwarantuje się 
dostęp do dokumentacji medycznej 
zgodnie ze środkami wdrażającymi 
przepisy wspólnotowe z zakresu ochrony 
danych osobowych, w szczególności 
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szczególności dyrektyw 95/46/WE i 
2002/58/WE.

dyrektyw 95/46/WE i 2002/58/WE w 
państwie członkowskim ubezpieczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Pacjenci powinni mieć prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej, w szczególności w 
przypadkach, gdy pacjent chce kontynuować leczenie w swoim własnym kraju po otrzymaniu 
leczenie zagranicą. Dokumentację medyczną powinien udostępniać pracownik służby 
zdrowia, który leczył pacjenta zgodnie z postanowieniami i warunkami państwa 
członkowskiego ubezpieczenia.

Poprawka 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Pacjentom udającym się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej lub 
poszukującym możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
państwie członkowskim gwarantuje się
dostęp do dokumentacji medycznej 
zgodnie z krajowymi środkami 
wdrażającymi przepisy wspólnotowe z 
zakresu ochrony danych osobowych, w 
szczególności dyrektyw 95/46/WE i 
2002/58/WE.

5. Pacjentom udającym się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej lub 
poszukującym możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
państwie członkowskim państwo 
członkowskie ubezpieczenia gwarantuje
dostęp do dokumentacji medycznej 
zgodnie z krajowymi środkami 
wdrażającymi przepisy wspólnotowe z 
zakresu ochrony danych osobowych, w 
szczególności dyrektyw 95/46/WE i 
2002/58/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Pacjenci muszą uzyskać dostęp do swojej dokumentacji medycznej, lecz podmiot świadczący 
usługi opieki zdrowotnej przy udzielaniu takiego dostępu jest zobowiązany do przestrzegania 
warunków państwa członkowskiego ubezpieczenia pacjentów.
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Poprawka 427
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. W celu świadczenia obywatelom 
europejskim, którzy ulegli wypadkom w 
innych państwach członkowskich, usług 
pogotowia medycznego wysokiej jakości 
uruchamiane są niezbędne środki.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest, aby normy jakości obejmowały również służby pogotowia medycznego.

Poprawka 428
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Podejmowane są niezbędne środki w 
celu zapewnienia europejskim 
obywatelom, którzy w innych państwach 
członkowskich ulegli wypadkom lub z 
innego nagłego powodu pilnie 
potrzebowali interwencji medycznej, usług 
pogotowia medycznego wysokiej jakości.

Or. de

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć współpracę nie tylko na wypadki, lecz również na inne sytuacje, w których 
wymagana jest pilna interwencja medyczna. 
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Poprawka 429
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Należy przewidzieć regulujące 
świadczenie wysokiej jakości usług 
pogotowia medycznego obywatelom UE 
będącym ofiarami wypadków i masowych 
sytuacji kryzysowych w innym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że w razie wypadku (lub katastrofy naturalnej) opieka zdrowotna powinna być 
świadczona z wykorzystaniem minimalnej ilości procedur związanych z uprzednią zgodą. 

Konieczność szybkiej reakcji w nagłych sytuacjach w strefach przygranicznych będzie 
wymagała szeroko zakrojonej współpracy państw członkowskich oraz ich służb pogotowia 
medycznego na szczeblu regionalnym.  Personel paramedyczny ma w tych sytuacjach duże 
znaczenie.

Poprawka 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zgodnie z postanowieniami art. 8 i 9 
państwo członkowskie ubezpieczenia nie 
uzależnia zwrotu kosztów opieki 
zdrowotnej udzielonej w innym państwie 
członkowskim od uzyskania uprzedniej 
zgody.

Or. es
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Uzasadnienie

Wprowadzenie niniejszego ustępu ma na celu zapewnienie zgodności z orzecznictwem, w 
związku z którym wymagane jest, by swobodne przemieszczanie się obywateli nie było w 
żaden sposób ograniczone, poprzez stosowanie ogólnej zasady, zgodnie z którą uprzednia 
zgoda nie jest konieczna, jak również z warunkami w odniesieniu do opieki szpitalnej 
określonymi w art. 8.

Poprawka 431
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwo członkowskie leczenia nie ma 
wymogu przyjmowania pacjentów z 
innego państwa członkowskiego lub do 
priorytetowego ich traktowania ze szkodą 
dla pacjentów o podobnych potrzebach 
związanych z opieką zdrowotną,  
ubezpieczonych w państwie członkowskim 
leczenia, i którzy na skutek tego mogą 
zostać umieszczeni na liście oczekujących. 

Or. nl

Uzasadnienie

Obecnie, Belgia doświadcza stosunkowo dużego napływu pacjentów. Dlatego niepokojące 
jest, że pacjenci ubezpieczeni w Belgii mogą być umieszczani na listach oczekujących w 
wyniku wzrostu transgranicznej opieki zdrowotnej. Problem ten wymieniony jest w punkcie 12 
preambuły, lecz nie ma analogicznego przepisu w części operacyjnej wniosku, podczas gdy 
określone są środki w zakresie postępowania w sytuacji nadmiernego odpływu pacjentów.
Niniejsza poprawka ma na celu rozwiązanie ewentualnych problemów wynikających ze 
zwiększonego napływu pacjentów.
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Poprawka 432
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Postanowienia niniejszego rozdziału 
nie wpływają na zawieranie 
transgranicznych postanowień umownych 
dotyczących planowanej opieki 
medycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że postanowienia te nie wpływają na zawieranie transgranicznych 
postanowień umownych dotyczących planowanej opieki medycznej. W przypadku takich 
postanowień umownych, strony umowy przestrzegają zasad koordynacji systemów 
zabezpieczeń społecznych lub stosują specjalne zasady i taryfy ustanowione w wyniku 
negocjacji między stronami umowy.

Poprawka 433
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwu członkowskiemu leczenia 
zwraca się wszystkie rzeczywiste koszty 
(pełne koszty) leczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie nowego ustępu 6 pkt 5a przyczynia się do stabilności finansowej i usług w systemie 
opieki zdrowotnej państwa członkowskiego, w którym świadczona jest opieka, poprzez 
gwarantowanie, że państwo członkowskie leczenia otrzyma zwrot wszelkich poniesionych 
kosztów.
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W przypadku, gdy zwrot jest niższy od rzeczywistych kosztów leczenia, pacjent może zostać 
poproszony o zwrot części kosztów opieki.

Poprawka 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony

Opieka pozaszpitalna

Państwo członkowskie ubezpieczenia nie 
uzależnia zwrotu kosztów opieki 
pozaszpitalnej udzielonej w innym 
państwie członkowskim od uzyskania 
uprzedniej zgody, jeżeli koszty tej opieki 
zostałyby pokryte przez jego system 
zabezpieczenia społecznego, gdyby 
udzielono jej na jego terytorium.

Or. es

Uzasadnienie

Zachowanie spójności z poprawką wprowadzającą nowy art. 6 ust. 5 a.

Poprawka 435
Iles Braghetto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony

Opieka pozaszpitalna

Państwo członkowskie ubezpieczenia nie 
uzależnia zwrotu kosztów opieki 
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pozaszpitalnej udzielonej w innym 
państwie członkowskim od uzyskania 
uprzedniej zgody, jeżeli koszty tej opieki 
zostałyby pokryte przez jego system 
zabezpieczenia społecznego, gdyby 
udzielono jej na jego terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej uznano fakt, że systemy uprzedniej zgody są korzystne dla pacjentów pod 
względem zapewniania im jasności w kwestii zwrotu kosztów, do jakiego będą oni uprawnieni 
oraz w kwestii kosztów, jakie będą oni musieli pokryć sami, a także ustaleń w odniesieniu do 
wszelkiej koniecznej późniejszej opieki oraz postępowania w przypadku wystąpienia 
komplikacji. Kwestie te stosują się zarówno do opieki świadczonej w szpitalach i innych 
placówkach, jaki i do kwestii dotyczących konieczności planowania usług i zarządzania 
zasobami finansowymi przez podmioty kierujące systemami opieki zdrowotnej. 

Poprawka 436
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie ubezpieczenia nie 
uzależnia zwrotu kosztów opieki 
pozaszpitalnej udzielonej w innym 
państwie członkowskim od uzyskania 
uprzedniej zgody, jeżeli koszty tej opieki 
zostałyby pokryte przez jego system 
zabezpieczenia społecznego, gdyby 
udzielono jej na jego terytorium.

Państwo członkowskie ubezpieczenia nie 
uzależnia zwrotu kosztów opieki 
pozaszpitalnej udzielonej w innym 
państwie członkowskim lub zakupu 
produktów związanych z opieką 
zdrowotną, które zostały zakupione w 
innym państwie członkowskim, od 
uzyskania uprzedniej zgody, jeżeli koszty 
tej opieki zostałyby pokryte przez jego 
system zabezpieczenia społecznego, gdyby 
udzielono jej na jego terytorium lub gdyby 
artykuły te zostały zakupione na jego 
terytorium.

Or. nl
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Uzasadnienie

Zakup produktów związanych z opieką zdrowotną (np. urządzenia medyczne) podlegał 
orzeczeniu w sprawie Decker (urządzeniem, do którego ta sprawa miała zastosowanie, były 
okulary), i tym samym powinien zostać uwzględniony w dyrektywie mającej na celu 
kodyfikację orzeczeń w sprawie Kohll oraz Decker.

Poprawka 437
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie ubezpieczenia nie 
uzależnia zwrotu kosztów opieki 
pozaszpitalnej udzielonej w innym 
państwie członkowskim od uzyskania 
uprzedniej zgody, jeżeli koszty tej opieki 
zostałyby pokryte przez jego system 
zabezpieczenia społecznego, gdyby 
udzielono jej na jego terytorium.

Państwo członkowskie ubezpieczenia nie 
uzależnia zwrotu kosztów opieki 
pozaszpitalnej udzielonej w innym 
państwie członkowskim od uzyskania 
uprzedniej zgody.

Każdy pacjent otrzymujący opiekę 
pozaszpitalną w innym państwie 
członkowskim powiadamia o tej usłudze 
zakład ubezpieczeń społecznych w swoim 
kraju członkowskim ubezpieczenia przed 
poddaniem się tej opiece.  Oświadcza on 
również, że otrzymał informacje dotyczące 
omawianej usługi zdrowotnej, zgodnie z 
art. 10 niniejszej dyrektywy.
Jeżeli taka deklaracja nie zostanie 
dołączona do powiadomienia o 
świadczeniu opieki zdrowotnej 
pozaszpitalnej w innym państwie 
członkowskim, zakład ubezpieczeń 
społecznych w państwie członkowskim 
ubezpieczenia upewnia się, że pacjent 
powziął starania w celu otrzymania przed 
swoim wyjazdem wszelkich informacji 
koniecznych do świadczenia usług 
zdrowotnych pozaszpitalnych w innym 
państwie członkowskim.

Or. fr
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do punktu 29 preambuły.

Poprawka 438
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie ubezpieczenia nie 
uzależnia zwrotu kosztów opieki 
pozaszpitalnej udzielonej w innym 
państwie członkowskim od uzyskania 
uprzedniej zgody, jeżeli koszty tej opieki 
zostałyby pokryte przez jego system 
zabezpieczenia społecznego, gdyby 
udzielono jej na jego terytorium.

Państwo członkowskie ubezpieczenia nie 
uzależnia zwrotu kosztów opieki 
pozaszpitalnej udzielonej w innym 
państwie członkowskim od uzyskania 
uprzedniej zgody, jeżeli koszty tej opieki 
zostałyby pokryte przez jego system 
zabezpieczenia społecznego, gdyby 
udzielono jej na jego terytorium. Jeśli 
prawo krajowe państwa członkowskiego 
ubezpieczenia uzależnia finansowanie 
opieki zdrowotnej ubezpieczonych 
pacjentów od korzystania przez nich z 
opieki zdrowotnej w finansowanej przez 
państwo placówce opieki zdrowotnej, 
państwo członkowskie ubezpieczenia ma 
obowiązek pokrycia jedynie kosztów 
opieki świadczonej w państwie 
członkowskim leczenia, z której pacjent 
skorzystał pod takimi samymi warunkami, 
jak osoba ubezpieczona w państwie 
członkowskim leczenia.

Or. hu

Uzasadnienie

Jeśli ubezpieczyciel w państwie członkowskim ubezpieczenia ma obowiązek zwrotu kosztów 
leczenia otrzymanego w państwie członkowskim leczenia od podmiotu niefinansowanego 
przez państwo, tj. będącego poza systemem ubezpieczeń zdrowotnych, pacjent może nie 
otrzymać zwrotu w państwie członkowskim ubezpieczenia za leczenie otrzymane od podmiotu 
niefinansowanego przez państwo. Jednak, jeżeli pacjent otrzymuje leczenie w innym państwie 
członkowskim, państwo członkowskie ubezpieczenia jest zobowiązane do zwrotu kosztów 
takiego leczenia.
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Poprawka 439
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opieka pozaszpitalna powinna 
uwzględniać leczenie alternatywne, jeśli 
jest ona autoryzowana przez państwo 
członkowskie ubezpieczenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli państwo członkowskie ubezpieczenia oferuje alternatywne leczenie opłacone przez 
państwo, na przykład ziołolecznictwo, homeopatię, osteopatię, kręgarstwo itp., niniejsza 
dyrektywa powinna zezwalać na zwrot kosztów, jeżeli pacjent jest leczony przez 
wykwalifikowanego lekarza w innym państwie członkowskim. 
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