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Poprawka42
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa wprowadza więcej niepewności niż wyjaśnień, gdyż tworzy dodatkowy system 
praw pacjentów obok systemu już ustanowionego w rozporządzeniach 1408/71 i 883/2004. 
W niedostatecznym stopniu określa jakość opieki zdrowotnej z perspektywy pacjenta, 
skupiając się za to na opiece zdrowotnej z perspektywy swobody świadczenia usług. Ponadto 
wywiera presję na państwa członkowskie w zakresie odpowiedzialności za opiekę zdrowotną, 
jak stanowi art. 152 traktatu.

Poprawka 43
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
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coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Poprawka 44
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. pl

Uzasadnienie

Odrzucenie dyrektywy ze względu na jej niedopracowanie i generowanie kosztów 
administracyjnych na szczeblu UE. Przyjęcie dyrektywy na szczeblu UE doprowadzi do 
powołania nowego komitetu procedury komitetowej („Komitet ds. Bezpiecznej i Efektywnej 
Transgranicznej Opieki Zdrowotnej o Wysokiej Jakości") – powstanie nowych etatów.

Poprawka 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący DYREKTYWY 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie stosowania praw 
pacjenta w transgranicznej opiece 
zdrowotnej

Wniosek dotyczący DYREKTYWY 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie stosowania praw 
pacjenta do dostępu do bezpiecznej i 
efektywnej opieki zdrowotnej o wysokiej 
jakości na sprawiedliwych warunkach

Or. es

Uzasadnienie

Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los 
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pacientes, sino en los 3 ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice 
estructurarla: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación 
europea en el ámbito de la salud y marco específico para la asistencia sanitaria 
transfronteriza.
Mientras que este último aspecto afecta sólo a una minoría de pacientes, la mejora de la 
calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación entre EEMM son cuestiones 
que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos y se considera que deberían 
constituir el núcleo principal de la propuesta.

Poprawka 46
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WNIOSEK DOTYCZĄCY 
DYREKTYWY PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
stosowania praw pacjenta w
transgranicznej opiece zdrowotnej

WNIOSEK DOTYCZĄCY
DYREKTYWY PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
transgranicznej mobilności pacjentów i 
praw pacjentów

Or. nl

Uzasadnienie

Healthcare was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need 
for reintroducing the same issues (reimbursement of healthcare provided in another Member 
State, definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the 
internal market via the current separate proposal for a directive on cross-border health care.
The application of the respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States. There is also no need for further action on this.
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Poprawka 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 152,

Or. es

Uzasadnienie

Artykuł 95 traktatu nie obejmuje przyjęcia niniejszej dyrektywy, gdyż nie dotyczy on ani 
ustanowienia, ani działania rynku wewnętrznego. Artykuł 152 stanowić będzie lepszą 
podstawę, chociaż jasno stanowi, że działania Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego 
muszą być podejmowane z pełnym poszanowaniem odpowiedzialności państw członkowskich 
za organizację i świadczenie usług zdrowotnych i opieki medycznej.

Poprawka 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 16 i 152,

Or. en
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Poprawka 49
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 42, 152 i 308,

Or. en

Uzasadnienie

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC -  exclusively should be used and complemented.

Poprawka 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95, 137 i 152,

Or. fr

Uzasadnienie

La base juridique de cette directive ne peut pas seulement être l’article 95, elle doit aussi 
porter sur les articles 152 et 137, car elle doit garantir un niveau élevé de santé des citoyens 
et cette directive ayant pour objet le remboursement des soins de santé des patients allant se 
faire soigner dans un autre Etat membre que leur Etat d’affiliation, elle concerne les systèmes 
de protection sociale. Ce dernier point relève de la compétence des Etats membres, l'action 
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de la Communauté complétant les politiques nationales et portant sur l'amélioration de la 
santé publique et la prévention des maladies. L'action complémentaire de la Communauté 
vise aussi à encourager la coopération et la coordination en matière de santé entre les Etats 
membres.

Poprawka 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95 i art. 152,

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy art. 152 Wspólnota może zatwierdzić środki zorientowane w większym stopniu na 
zapewnienie wyższego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, niż tylko na przyczynianie się do 
niego. Należy podkreślić, że dyrektywa dotycząca opieki zdrowotnej nie może opierać się 
jedynie na zasadach regulujących rynek wewnętrzny, lecz także powinna być instrumentem 
zapewniającym wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego. 

Poprawka 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95 i 152,

Or. en
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Uzasadnienie

Celem niniejszej dyrektywy jest nie tylko zapewnienie swobodnego przepływu osób, lecz 
przede wszystkim zagwarantowanie wysokiego poziomu zdrowia publicznego w Unii 
Europejskiej.

Poprawka 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) zgodnie z przepisami art. 137, a w 
szczególności ust. 1, 2 i 4, projekt Komisji 
powinien uwzględniać kompetencje 
państw członkowskich, gdyż prawo 
obywateli do zabezpieczenia społecznego 
wynika z ich statusu pracowników, 

Or. fr

Poprawka 54
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Pomimo zapisów niniejszej dyrektywy 
państwa członkowskie same ponoszą 
odpowiedzialność za świadczenie 
bezpiecznej, efektywnej, wysokiej jakości i 
ilościowo wystarczającej opieki 
zdrowotnej obywatelom na swoim 
terytorium. W żadnym wypadku państwa 
członkowskie nie mogą likwidować opieki 
zdrowotnej pod pozorem, że jest ona 
dostępna w innych państwach 
członkowskich. Ponadto skutkiem 
niniejszej dyrektywy nie może być 
zachęcanie w jakikolwiek sposób 
pacjentów do udawania się do innego 
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państwa członkowskiego w celu uzyskania 
opieki zdrowotnej.

Or. nl

Uzasadnienie

Opieka zdrowotna w sposób jednoznaczny pozostaje obowiązkiem każdego państwa 
członkowskiego i nie można w żadnym wypadku oczekiwać, że inne państwo członkowskie 
będzie ją świadczyć w zastępstwie. Niniejsza dyrektywa nie może zachęcać państw 
członkowskich do cedowania odpowiedzialności na Unię Europejską bądź zachęcać 
towarzystw ubezpieczeniowych do zakupu opieki za granicą w oparciu o podstawy 
ekonomiczne.

Poprawka 55
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zważywszy, że spełnione są warunki 
powołania art. 95 Traktatu jako podstawy 
prawnej, prawodawca wspólnotowy 
przyjmuje ten przepis za podstawę prawną 
nawet jeśli kluczowym czynnikiem 
podejmowanych decyzji jest ochrona 
zdrowia publicznego; w tym względzie art. 
95 ust. 3 Traktatu wyraźnie wymaga, by w 
procesie harmonizacji zagwarantowano 
wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludzkiego, przy szczególnym 
uwzględnieniu wszelkich zmian opartych 
na faktach naukowych. Niniejsza 
dyrektywa uwzględnia prawa podstawowe 
i przestrzega ogólnych zasad prawa 
uznanych w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

skreślony

Or. sv

Uzasadnienie

Opieka zdrowotna różni się od innych usług czy towarów, w związku z czym niniejsza 
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dyrektywa nie powinna przyjmować art. 95 traktatu jako podstawy prawnej, lecz raczej 
opierać się na art. 152.

Poprawka 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zważywszy, że spełnione są warunki 
powołania art. 95 Traktatu jako podstawy 
prawnej, prawodawca wspólnotowy
przyjmuje ten przepis za podstawę prawną 
nawet jeśli kluczowym czynnikiem 
podejmowanych decyzji jest ochrona 
zdrowia publicznego; w tym względzie art. 
95 ust. 3 Traktatu wyraźnie wymaga, by w 
procesie harmonizacji zagwarantowano 
wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludzkiego, przy szczególnym 
uwzględnieniu wszelkich zmian opartych 
na faktach naukowych. Niniejsza 
dyrektywa uwzględnia prawa podstawowe 
i przestrzega ogólnych zasad prawa 
uznanych w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ten punkt preambuły jest zbędny ze względu na poprawkę wprowadzającą podwójną 
podstawę prawną.
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Poprawka 57
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zważywszy, że spełnione są warunki 
powołania art. 95 Traktatu jako podstawy 
prawnej, prawodawca wspólnotowy 
przyjmuje ten przepis za podstawę prawną 
nawet jeśli kluczowym czynnikiem 
podejmowanych decyzji jest ochrona 
zdrowia publicznego; w tym względzie art. 
95 ust. 3 Traktatu wyraźnie wymaga, by w 
procesie harmonizacji zagwarantowano
wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludzkiego, przy szczególnym 
uwzględnieniu wszelkich zmian opartych 
na faktach naukowych.

(2) Zważywszy, że nie są spełnione 
warunki powołania art. 95 Traktatu jako 
podstawy prawnej, prawodawca 
wspólnotowy przyjmuje tę samą podstawę 
prawną, co w przypadku rozporządzenia 
nr 883/2004/WE w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, jak 
również uwzględnia art. 152 Traktatu. 
Należy zagwarantować wysoki poziom 
ochrony zdrowia ludzkiego, przy 
szczególnym uwzględnieniu wszelkich 
zmian opartych na faktach naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC -  exclusively should be used and complemented.

Poprawka 58
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zważywszy, że spełnione są warunki 
powołania art. 95 Traktatu jako podstawy 
prawnej, prawodawca wspólnotowy 
przyjmuje ten przepis za podstawę prawną 

(2) Zważywszy, że spełnione są warunki 
powołania art. 95 Traktatu jako podstawy 
prawnej, prawodawca wspólnotowy 
przyjmuje ten przepis za podstawę prawną 
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nawet jeśli kluczowym czynnikiem 
podejmowanych decyzji jest ochrona 
zdrowia publicznego; w tym względzie art. 
95 ust. 3 Traktatu wyraźnie wymaga, by w 
procesie harmonizacji zagwarantowano 
wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludzkiego, przy szczególnym 
uwzględnieniu wszelkich zmian opartych 
na faktach naukowych.

nawet jeśli kluczowym czynnikiem 
podejmowanych decyzji jest ochrona 
zdrowia publicznego; w tym względzie art. 
95 ust. 3 Traktatu wyraźnie wymaga, by w 
procesie harmonizacji zagwarantowano 
wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludzkiego.

Or. fr

Uzasadnienie

Ostatnie zdanie jest tutaj nieuzasadnione, gdyż niniejsza dyrektywa dotyczy warunków 
dostępu i pokrycia lub zwrotu kosztów opieki zdrowotnej w państwie członkowskim innym niż 
państwo członkowskie ubezpieczenia. 

Poprawka 59
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw 
podstawowych i jest zgodna z ogólnymi 
przepisami prawa uznanymi w 
szczególności w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej. Prawo 
dostępu do opieki zdrowotnej i prawo do 
korzystania z leczenia na warunkach 
ustanowionych w ustawodawstwach i 
praktykach krajowych są uznane w art. 35 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W szczególności niniejszą 
dyrektywę należy wdrażać i stosować z 
należytym poszanowaniem praw do życia 
prywatnego i rodzinnego, ochrony danych 
osobowych, równości wobec prawa i 
zasady niedyskryminacji oraz prawa do 
skutecznego środka prawnego i dostępu do 
bezstronnego sądu, zgodnie z ogólnymi 
zasadami prawa określonymi w art. 7, 8, 

(3) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw 
podstawowych i jest zgodna z ogólnymi 
przepisami prawa uznanymi w 
szczególności w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej. Prawo 
dostępu do opieki zdrowotnej i prawo do 
korzystania z leczenia na warunkach 
ustanowionych w ustawodawstwach i 
praktykach krajowych są uznane w art. 34 
ust. 1 i 2 oraz w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. W 
szczególności niniejszą dyrektywę należy 
wdrażać i stosować z należytym 
poszanowaniem praw do życia prywatnego 
i rodzinnego, ochrony danych osobowych, 
równości wobec prawa i zasady 
niedyskryminacji oraz prawa do 
skutecznego środka prawnego i dostępu do
bezstronnego sądu, zgodnie z ogólnymi 
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20, 21 i 47 Karty. zasadami prawa określonymi w art. 7, 8, 
20, 21 i 47 Karty.

Or. fr

Uzasadnienie

Artykuł 35 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej ustanawia cel dotyczący wysokiego 
poziomy ochrony zdrowia w opracowywaniu i wdrażaniu unijnych strategii politycznych oraz 
prawo do korzystania z leczenia na warunkach ustanowionych w praktyce i w prawie 
krajowym. Artykuł 34 uznaje prawo dostępu do świadczeń i usług z zabezpieczenia 
społecznego i przestrzega go, zapewniając ochronę w różnych przypadkach, 
m. in. w przypadku choroby, zgodnie z prawem wspólnotowym i ustawodawstwem krajowym. 

Poprawka 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw 
podstawowych i jest zgodna z ogólnymi 
przepisami prawa uznanymi w 
szczególności w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, Prawo 
dostępu do opieki zdrowotnej i prawo do 
korzystania z leczenia na warunkach 
ustanowionych w ustawodawstwach i 
praktykach krajowych są uznane w art. 35 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W szczególności niniejszą 
dyrektywę należy wdrażać i stosować z 
należytym poszanowaniem praw do życia 
prywatnego i rodzinnego, ochrony danych 
osobowych, równości wobec prawa i 
zasady niedyskryminacji oraz prawa do 
skutecznego środka prawnego i dostępu do 
bezstronnego sądu, zgodnie z ogólnymi 
zasadami prawa określonymi w art. 7, 8, 
20, 21 i 47 Karty.

(3) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw 
podstawowych i jest zgodna z ogólnymi 
przepisami prawa uznanymi w 
szczególności w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, Prawo 
dostępu do opieki zdrowotnej i prawo do 
korzystania z leczenia na warunkach 
ustanowionych w ustawodawstwach i 
praktykach krajowych są uznane w art. 35 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W szczególności niniejszą 
dyrektywę należy wdrażać i stosować z 
należytym poszanowaniem praw do życia 
prywatnego i rodzinnego, ochrony danych 
osobowych, równości wobec prawa i 
zasady niedyskryminacji, podstawowych 
wyborów etycznych państw członkowskich
oraz prawa do skutecznego środka 
prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, 
zgodnie z ogólnymi zasadami prawa 
określonymi w art. 7, 8, 20, 21 i 47 Karty.



AM\763599PL.doc 15/72 PE418.293v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 

Poprawka 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Systemy zdrowotne Wspólnoty są 
zasadniczym elementem wysokiego 
poziomu ochrony socjalnej w Europie, 
przyczyniając się do spójności społecznej i 
sprawiedliwości społecznej oraz 
zrównoważonego rozwoju. Są one także
częścią szerszych ram usług użyteczności 
publicznej.

(4) Ochrona zdrowia i systemy opieki 
zdrowotnej państw członkowskich należą 
do usług użyteczności publicznej. Systemy 
zdrowotne państw członkowskich są 
zasadniczym elementem wysokiego 
poziomu ochrony socjalnej w Europie, 
przyczyniając się do spójności społecznej i 
sprawiedliwości społecznej oraz 
zrównoważonego rozwoju. Chociaż należy 
przywołać ich specyficzny charakter, 
stanowią one jednocześnie część szerszych 
ram usług użyteczności publicznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Jak podkreśla Komisja, rola systemów opieki zdrowotnej jest oczywiście kluczowa i należy to 
przypomnieć, podobnie jak należy podkreślić fakt, że systemy te należą do usług użyteczności 
publicznej i mają szczególny charakter ze względu na misje, jakie są im powierzane.
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Poprawka 62
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wszystkie rodzaje opieki medycznej są 
objęte zakresem Traktatu, co potwierdził w 
kilku przypadkach Trybunał 
Sprawiedliwości, uznając jednocześnie 
szczególny charakter tej opieki. 

(5) Wszystkie rodzaje transgranicznej 
opieki medycznej są objęte zakresem 
Traktatu, co potwierdził w kilku 
przypadkach Trybunał Sprawiedliwości, 
uznając jednocześnie szczególny charakter 
tej opieki. 

Or. nl

Uzasadnienie

Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził stosowalność traktatu jedynie w odniesieniu do 
transgranicznego świadczenia opieki medycznej/usług opieki zdrowotnej. Na przykład w 
sprawie Watts (C-372/04) Trybunał uznał za nieistotny fakt, że British National Health 
Service jest służbą w pełni publiczną, finansowaną przez państwo, która świadczy bezpłatną 
opiekę zdrowotną. Istotna natomiast jest główna transakcja zawarta przez p. Watts ze 
szpitalem francuskim, która uprawnia ją do pokrycia kosztów opieki, stając się tym samym 
usługobiorcą w myśl traktatu.

Poprawka 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wszystkie rodzaje opieki medycznej są 
objęte zakresem Traktatu, co potwierdził w 
kilku przypadkach Trybunał 
Sprawiedliwości, uznając jednocześnie 
szczególny charakter tej opieki.

(5) Wszystkie rodzaje opieki medycznej są 
objęte zakresem Traktatu, co potwierdził w 
kilku przypadkach Trybunał 
Sprawiedliwości, uznając jednocześnie 
szczególny charakter tej opieki. W 
szczególności wszystkim obywatelom 
europejskim posiadającym Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego 
powinno się zapewniać – w imię zasad 
solidarności i wzajemności – opiekę w 
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przypadkach nagłych bez względu na to, w 
jakim państwie członkowskim przebywa 
pacjent, i bez względu na skutki finansowe 
związane z leczeniem, jakie może ponieść 
szpital świadczący usługę lub kraj czy 
władze lokalne odpowiedzialne za ten 
szpital. Zgodnie z zasadą wzajemności za 
usługi powinno zapłacić państwo 
członkowskie, na terytorium którego 
udzielono pomocy w nagłym przypadku, a 
koszty zwraca następnie w całości państwo 
członkowskie ubezpieczenia.

Or. it

Uzasadnienie

Także niniejsza dyrektywa powinna uwzględniać postępy osiągnięte dzięki Europejskiej 
Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego i potwierdzać prawo pacjentów do uzyskiwania leczenia 
w nagłych przypadkach, bez względu na to, gdzie przebywają, i niezależnie od środków 
pieniężnych, jakimi dysponuje pacjent czy państwo członkowskie ubezpieczenia. 

Poprawka 64
Adamos Adamou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wszystkie rodzaje opieki medycznej są 
objęte zakresem Traktatu, co potwierdził w 
kilku przypadkach Trybunał 
Sprawiedliwości, uznając jednocześnie 
szczególny charakter tej opieki. 

(5) Wszystkie rodzaje opieki medycznej są 
objęte zakresem Traktatu, co potwierdził w 
kilku przypadkach Trybunał 
Sprawiedliwości, uznając jednocześnie 
szczególny charakter tej opieki. Na mocy 
art. 152 traktatu Wspólnota posiada 
uprawnienia dodatkowe jedynie w 
sektorze zdrowia publicznego, 
znajdującym się w gestii państw 
członkowskich, które mogą zawierać 
umowy między sobą, w tym umowy 
dotyczący transgranicznej opieki 
zdrowotnej dla pacjentów.
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Or. el

Uzasadnienie

Na mocy art. 152 Traktatu WE jedynie państwa członkowskie są odpowiedzialne za 
podejmowanie decyzji dotyczących organizacji i finansowania ich systemów opieki 
zdrowotnej oraz za ustalanie, jaki rodzaj leczenia musi zostać uznany za leczenie szpitalne. 

Poprawka 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
swobody każdego państwa członkowskiego 
do decydowania o rodzaju opieki 
zdrowotnej, jaki uważa za właściwy, i nie 
przynosi uszczerbku tej swobodzie. Żaden 
przepis niniejszej dyrektywy nie powinien 
być interpretowany w sposób podważający 
podstawowe wybory etyczne państw 
członkowskich, w szczególności wybory 
dotyczące ochrony prawa do życia każdej 
istoty ludzkiej.

Or. en

Uzasadnienie

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 
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Poprawka 66
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Trybunał Sprawiedliwości 
wypowiedział się już w niektórych 
kwestiach związanych z transgraniczną 
opieką zdrowotną, w szczególności w 
sprawie zwrotu kosztów transgranicznej 
opieki zdrowotnej świadczonej w państwie 
członkowskim innym niż państwo 
zamieszkania korzystającego z opieki. Ze 
względu na wyłączenie opieki zdrowotnej z 
zakresu dyrektywy 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na 
rynku wewnętrznym należy uregulować te 
sprawy w szczególnym instrumencie 
prawnym Wspólnoty w celu osiągnięcia 
bardziej powszechnego i skutecznego 
zastosowania zasad wypracowanych przez 
Trybunał Sprawiedliwości w 
poszczególnych sprawach.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Opieka zdrowotna została słusznie wyłączona z zakresu dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej 
usług na rynku wewnętrznym, gdyż zagadnienie to nie jest objęte przepisami odnoszącymi się 
do rynku wewnętrznego. Nie ma potrzeby ponownego wprowadzania tych samych zagadnień 
(zwrot kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w innym państwie członkowskim, definicja 
opieki szpitalnej itp.), które zapisane zostały w projekcie dyrektywy dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym, w obecnym odrębnym projekcie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki
zdrowotnej. Stosowanie odpowiedniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości należy do 
wyłącznej kompetencji państw członkowskich. Nie ma również potrzeby prowadzenia dalszych 
działań w tym zakresie.
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Poprawka 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie ogólnych ram świadczenia 
we Wspólnocie bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości oraz zapewnienie 
mobilności pacjentów i swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej i wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia, przy 
jednoczesnym pełnym poszanowaniu
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego związanych ze zdrowiem, za 
organizację i świadczenie opieki 
zdrowotnej i medycznej oraz za udzielanie 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego, 
w szczególności na wypadek choroby.

(8) Celem niniejszej dyrektywy jest 
określenie zasad zwrotu kosztów opieki 
zdrowotnej świadczonej w innym państwie 
członkowskim w przypadku pacjentów, 
którzy decydują się na wyjazd do innego 
państwa członkowskiego w celu uzyskania 
tam opieki zdrowotnej, oraz umożliwienie 
współpracy między państwami 
członkowskimi w zakresie oceny 
technologii zdrowotnych, ośrodków 
referencyjnych i e-zdrowia, przy pełnym 
poszanowaniu kompetencji krajowych do 
organizowania i świadczenia opieki 
zdrowotnej, zgodnie z zasadami 
powszechnego dostępu, solidarności, 
przystępności cenowej, równej dostępności 
terytorialnej i demokratycznej kontroli.
Niniejsza dyrektywa w pełni szanuje 
odpowiedzialność państw członkowskich w 
dziedzinie opieki zdrowotnej zgodnie z 
Traktatem, w tym za określanie świadczeń 
z zabezpieczenia społecznego związanych 
ze zdrowiem, za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej i medycznej oraz za 
udzielanie świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego, w szczególności na wypadek 
choroby.

Or. en



AM\763599PL.doc 21/72 PE418.293v01-00

PL

Poprawka 68
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie ogólnych ram świadczenia 
we Wspólnocie bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości oraz zapewnienie 
mobilności pacjentów i swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej i 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia, przy 
jednoczesnym pełnym poszanowaniu 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego związanych ze zdrowiem, za 
organizację i świadczenie opieki 
zdrowotnej i medycznej oraz za udzielanie 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego, 
w szczególności na wypadek choroby.

(8) Celem niniejszej dyrektywy jest 
uzupełnienie rozporządzenia nr 1408/71 i 
zastępującego je rozporządzenia 
nr 883/2004 w odniesieniu do świadczenia 
we Wspólnocie bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości oraz zapewnienie 
stosowania praw pacjenta w ramach
mobilności pacjentów i wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia, przy 
jednoczesnym pełnym poszanowaniu 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego związanych ze zdrowiem, za 
organizację i świadczenie opieki 
zdrowotnej i medycznej oraz za udzielanie 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego, 
w szczególności na wypadek choroby. 

Or. en

Uzasadnienie

The directive should focus on ensuring clarity for European residents about their rights and 
entitlements in the context of cross-border health care in order to ensure legal certainty, 
especially as regards the application of patients' rights´. The regulation on the coordination 
of social security systems already provides a Community framework on patient mobility 
within the EU and the EEA. It should be complemented by this directive with a view to 
ensuring the application of patients' rights and improved information and transparency 
concerning the use of healthcare in another Member State.



PE418.293v01-00 22/72 AM\763599PL.doc

PL

Poprawka 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie ogólnych ram świadczenia 
we Wspólnocie bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości oraz zapewnienie
mobilności pacjentów i swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej i 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia, przy 
jednoczesnym pełnym poszanowaniu 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego związanych ze zdrowiem, za 
organizację i świadczenie opieki 
zdrowotnej i medycznej oraz za udzielanie 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego, 
w szczególności na wypadek choroby.

(8) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie ogólnych ram świadczenia 
we Wspólnocie bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości w odniesieniu do 
mobilności pacjentów oraz do wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia, przy 
jednoczesnym pełnym poszanowaniu 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego związanych ze zdrowiem, za 
organizację i świadczenie opieki 
zdrowotnej i medycznej oraz za udzielanie 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego, 
w szczególności na wypadek choroby.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana dyrektywa ma zastosowanie jedynie do mobilności pacjentów, a nie do 
swobodnego przepływu usługodawców.

Poprawka 70
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie ogólnych ram świadczenia 
we Wspólnocie bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości oraz zapewnienie
mobilności pacjentów i swobody 

(8) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie ogólnych ram świadczenia 
we Wspólnocie bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości w odniesieniu do 
mobilności pacjentów i wysokiego 
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świadczenia opieki zdrowotnej i 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia, przy 
jednoczesnym pełnym poszanowaniu 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego związanych ze zdrowiem, za 
organizację i świadczenie opieki 
zdrowotnej i medycznej oraz za udzielanie 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego, 
w szczególności na wypadek choroby.

poziomu ochrony zdrowia, przy 
jednoczesnym pełnym poszanowaniu 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego związanych ze zdrowiem, za 
organizację i świadczenie opieki 
zdrowotnej i medycznej oraz za udzielanie 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego, 
w szczególności na wypadek choroby.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie, że niniejsza dyrektywa nie została sporządzana z zamiarem 
objęcia jej zakresem swobodnego przepływu lub świadczenia usług. 

Poprawka 71
Colm Burke

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie ogólnych ram świadczenia 
we Wspólnocie bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości oraz zapewnienie 
mobilności pacjentów i swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej i 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia, przy 
jednoczesnym pełnym poszanowaniu 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego związanych ze zdrowiem, za 
organizację i świadczenie opieki 
zdrowotnej i medycznej oraz za udzielanie 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego, 
w szczególności na wypadek choroby. 

(8) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie ogólnych ram świadczenia 
we Wspólnocie bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości, zapewnienie mobilności 
pacjentów i swobody świadczenia opieki 
zdrowotnej i wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia oraz ułatwienie świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej, przy 
jednoczesnym pełnym poszanowaniu 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego związanych ze zdrowiem, za 
organizację i świadczenie opieki 
zdrowotnej i medycznej oraz za udzielanie 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego, 
w szczególności na wypadek choroby.

Or. en
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Uzasadnienie

Ustawodawstwo, którego celem jest zobowiązanie do stosowania praw pacjentów w ramach 
transgranicznej opieki zdrowotnej, powinno w wyraźny sposób uznawać – w pewnych 
okolicznościach – korzyści transgranicznej opieki zdrowotnej. Dzieje się tak przede wszystkim 
w przypadku rzadko występujących chorób, których leczenie wysokiej jakości może być 
niedostępne na terytorium danego państwa członkowskiego.

Poprawka 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie ogólnych ram świadczenia 
we Wspólnocie bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości oraz zapewnienie
mobilności pacjentów i swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej i 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia, przy 
jednoczesnym pełnym poszanowaniu 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego związanych ze zdrowiem, za 
organizację i świadczenie opieki 
zdrowotnej i medycznej oraz za udzielanie 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego, 
w szczególności na wypadek choroby.

(8) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie ogólnych ram świadczenia 
we Wspólnocie bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości oraz umożliwienie 
mobilności pacjentów pod pewnymi 
warunkami i swobody świadczenia opieki 
zdrowotnej i wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia, przy jednoczesnym pełnym 
poszanowaniu odpowiedzialności państw 
członkowskich za określanie świadczeń z 
zabezpieczenia społecznego związanych ze 
zdrowiem, za organizację, udostępnianie i 
świadczenie opieki zdrowotnej i 
medycznej oraz za udzielanie świadczeń z 
zabezpieczenia społecznego, w 
szczególności na wypadek choroby.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przypomnieć o prawie obywateli do leczenia w pobliżu miejsca zamieszkania, 
w związku z czym, jeżeli umożliwiona zostanie mobilność pacjentów, musi odbywać się ona 
pod pewnymi warunkami. W drugiej części poprawki cytowane są przepisy traktatów.
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Poprawka 73
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie ogólnych ram świadczenia 
we Wspólnocie bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości oraz zapewnienie 
mobilności pacjentów i swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej i 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia, przy 
jednoczesnym pełnym poszanowaniu 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego związanych ze zdrowiem, za 
organizację i świadczenie opieki 
zdrowotnej i medycznej oraz za udzielanie 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego, 
w szczególności na wypadek choroby.

(Nie dotyczy polskiej wersji tekstu.)

Or. de

Poprawka 74
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Niniejsza dyrektywa w sprawie 
stosowania praw pacjenta w 
transgranicznej opiece zdrowotnej ma 
zastosowanie do wszystkich rodzajów 
opieki zdrowotnej. Jak potwierdził 
Trybunał Sprawiedliwości, ani szczególny 
charakter tej opieki, ani sposób jej 
organizacji lub finansowania nie wyłącza 
jej z zakresu zastosowania podstawowej 
zasady swobody przepływu. W odniesieniu 
do opieki długoterminowej dyrektywa nie 

(9) Niniejsza dyrektywa w sprawie 
stosowania praw pacjenta w 
transgranicznej opiece zdrowotnej ma 
zastosowanie do wszystkich rodzajów 
opieki zdrowotnej. Jak potwierdził 
Trybunał Sprawiedliwości, ani szczególny 
charakter tej opieki, ani sposób jej 
organizacji lub finansowania nie wyłącza 
jej z zakresu zastosowania podstawowej 
zasady swobody przepływu. W odniesieniu 
do opieki długoterminowej dyrektywa nie 
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ma zastosowania do pomocy i wsparcia dla 
rodzin lub osób, które przez dłuższy czas 
znajdują się w szczególnej potrzebie. 
Dyrektywy nie stosuje się na przykład do 
domów opieki lub mieszkań ani do 
pomocy udzielanej osobom starszym lub 
dzieciom przez pracowników socjalnych, 
opiekunów wolontariuszy lub osoby 
zawodowo zajmujące się taką pomocą, 
inne niż pracownicy służby zdrowia.

ma zastosowania do pomocy i wsparcia dla 
rodzin lub osób, które przez dłuższy czas 
znajdują się w szczególnej potrzebie w 
zakresie opieki pielęgniarskiej, wsparcia 
lub opieki, jeżeli wymagają one określonej 
opieki specjalistycznej lub pomocy 
świadczonej w ramach systemu 
zabezpieczenia społecznego. Są to przede 
wszystkim długoterminowe usługi opieki, 
uznawane za konieczne w celu 
zapewnienia osobie potrzebującej pomocy 
jak największej niezależności w 
codziennym życiu. Obejmuje to przede 
wszystkim usługi w zakresie opieki 
podstawowej (tzn. kąpiel/mycie, 
ubieranie/rozbieranie, krojenie jedzenia i 
karmienie, pomoc we wstawaniu i 
kładzeniu się do łóżka, w 
chodzeniu/wstawaniu, w pójściu do 
toalety), pomocy domowej (takiej jak 
sprzątanie, ogrzewanie, zmywanie naczyń, 
gotowanie, robienie zakupów, formalności 
administracyjne i udział w życiu 
towarzyskim) oraz leczenia (np. pomoc w 
zmianie opatrunków, uśmierzanie bólu, 
podawanie leków, itp.). Dyrektywa nie ma 
zastosowania np. do opieki w ośrodkach 
opieki długoterminowej lub w domach 
opieki. 

Or. de

Uzasadnienie

Punkt 9 preambuły projektu powinien przede wszystkim uwzględniać specyficzny wyjątek w 
przypadku usług opieki długoterminowej, gdyż istnieją znaczące różnice między 
poszczególnymi państwami członkowskimi nie tylko w zakresie pokrycia ubezpieczeniowego 
opartego na solidarności, lecz także w odniesieniu do organizacji, administracji 
i finansowania usług kierowanych do osób uzależnionych w szczególności od opieki 
(długoterminowej). Poprawka w proponowanym brzmieniu powinna przyczynić się do 
większej jasności prawnej i ograniczyć zakres.
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Poprawka 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Niniejsza dyrektywa w sprawie 
stosowania praw pacjenta w 
transgranicznej opiece zdrowotnej ma 
zastosowanie do wszystkich rodzajów 
opieki zdrowotnej. Jak potwierdził 
Trybunał Sprawiedliwości, ani szczególny 
charakter tej opieki, ani sposób jej 
organizacji lub finansowania nie wyłącza 
jej z zakresu zastosowania podstawowej 
zasady swobody przepływu. W odniesieniu 
do opieki długoterminowej dyrektywa nie 
ma zastosowania do pomocy i wsparcia dla 
rodzin lub osób, które przez dłuższy czas 
znajdują się w szczególnej potrzebie. 
Dyrektywy nie stosuje się na przykład do 
domów opieki lub mieszkań ani do 
pomocy udzielanej osobom starszym lub 
dzieciom przez pracowników socjalnych, 
opiekunów wolontariuszy lub osoby 
zawodowo zajmujące się taką pomocą, 
inne niż pracownicy służby zdrowia.

(9) Niniejsza dyrektywa w sprawie 
stosowania praw pacjenta w 
transgranicznej opiece zdrowotnej ma 
zastosowanie do pacjentów 
indywidualnych, którzy decydują się na 
leczenie w państwie członkowskim innym 
niż państwo członkowskie ubezpieczenia; 
może zatem mieć zastosowanie do 
wszystkich rodzajów opieki zdrowotnej. W 
odniesieniu do opieki długoterminowej 
dyrektywa nie ma zastosowania do pomocy 
i wsparcia dla rodzin lub osób, które przez 
dłuższy czas znajdują się w szczególnej 
potrzebie. Dyrektywy nie stosuje się na 
przykład do domów opieki lub mieszkań 
ani do pomocy udzielanej osobom 
starszym lub dzieciom przez pracowników 
socjalnych, opiekunów wolontariuszy lub 
osoby zawodowo zajmujące się taką 
pomocą, inne niż pracownicy służby 
zdrowia.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uściślić do którego rodzaju pacjentów ma zastosowanie niniejsza dyrektywa. Komisja 
przejęła orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, lecz przejęcie takie wychodzi poza kwestie, 
których orzecznictwo to dotyczy. Ponadto przedkładając swobodny przepływ nad prawo do 
ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w pobliżu miejsca zamieszkania pacjenta, istnieje 
poważne ryzyko zmuszenia pacjentów do mobilności w celu otrzymania świadczenia.
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Poprawka 76
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Niniejsza dyrektywa w sprawie 
stosowania praw pacjenta w 
transgranicznej opiece zdrowotnej ma 
zastosowanie do wszystkich rodzajów 
opieki zdrowotnej. Jak potwierdził 
Trybunał Sprawiedliwości, ani szczególny 
charakter tej opieki, ani sposób jej 
organizacji lub finansowania nie wyłącza 
jej z zakresu zastosowania podstawowej 
zasady swobody przepływu.W odniesieniu 
do opieki długoterminowej dyrektywa nie 
ma zastosowania do pomocy i wsparcia dla 
rodzin lub osób, które przez dłuższy czas 
znajdują się w szczególnej potrzebie. 
Dyrektywy nie stosuje się na przykład do 
domów opieki lub mieszkań ani do 
pomocy udzielanej osobom starszym lub 
dzieciom przez pracowników socjalnych, 
opiekunów wolontariuszy lub osoby 
zawodowo zajmujące się taką pomocą, 
inne niż pracownicy służby zdrowia.

(9) Niniejsza dyrektywa w sprawie 
stosowania praw pacjenta w 
transgranicznej opiece zdrowotnej ma 
zastosowanie do wszystkich rodzajów 
transgranicznej opieki zdrowotnej. Jak 
potwierdził Trybunał Sprawiedliwości, ani 
szczególny charakter tej opieki, ani sposób 
jej organizacji lub finansowania nie 
wyłącza jej z zakresu zastosowania 
podstawowej zasady swobody przepływu. 
W odniesieniu do opieki długoterminowej 
dyrektywa nie ma zastosowania do pomocy 
i wsparcia dla rodzin lub osób, które przez 
dłuższy czas znajdują się w szczególnej 
potrzebie, która nie posiada ściśle 
medycznego charakteru. Dyrektywy nie 
stosuje się na przykład do usług, które są 
zazwyczaj świadczone w domach opieki 
lub mieszkaniach ani do pomocy 
udzielanej osobom starszym lub dzieciom 
ani do opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi.

Or. nl

Uzasadnienie

Charakter jest jaśniejszym kryterium dla rozróżniania usług, niż zakwalifikowywanie 
usługodawcy. Oprócz okresu trwania potrzeby korzystania z opieki ściśle medyczny charakter 
odróżnia także usługi opieki zdrowotnej od innych usług. Opieka nad osobami 
niepełnosprawnymi, podobnie jak opieka nad osobami starszymi i dziećmi, jest typowym 
przykładem opieki długoterminowej, która normalnie nie zostałaby określona jako usługa
opieki zdrowotnej.
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Poprawka 77
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” obejmuje następujące 
sposoby świadczenia opieki zdrowotnej:

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” obejmuje jedynie korzystanie 
z opieki zdrowotnej za granicą.

– korzystanie z opieki zdrowotnej za 
granicą (tzn. pacjent udaje się na leczenie 
do podmiotu świadczącego opiekę 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim) - zjawisko określane 
mianem „mobilności pacjentów”;

– transgraniczne świadczenie opieki 
zdrowotnej (tzn. dostarczanie usług z 
terytorium jednego państwa 
członkowskiego na terytorium innego 
państwa);; takie jak usługi w zakresie 
telemedycyny, diagnostyka i wydawanie 
recept na odległość, usługi laboratoryjne;

– stała obecność podmiotu świadczącego 
opiekę zdrowotną (tzn. zakładanie 
podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną 
w innym państwie członkowskim); oraz

– czasowa obecność osób (tzn. mobilność 
pracowników służby zdrowia, np. czasowe 
przemieszczenie się do państwa 
członkowskiego pacjenta w celu 
świadczenia usług).

Or. de
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Poprawka 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” obejmuje następujące 
sposoby świadczenia opieki zdrowotnej:

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” obejmuje korzystanie z opieki 
zdrowotnej w państwie członkowskim nie 
będącym państwem członkowskim 
zamieszkania przez pacjentów, którzy 
zdecydowali się na odbycie podróży do 
innego państwa członkowskiego w celu 
uzyskania tam opieki zdrowotnej.

- korzystanie z opieki zdrowotnej za
granicą (tzn. pacjent udaje się na leczenie 
do podmiotu świadczącego opiekę 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim) - zjawisko określane 
mianem „mobilności pacjentów”;
- transgraniczne świadczenie opieki 
zdrowotnej (tzn. dostarczanie usług z 
terytorium jednego państwa 
członkowskiego na terytorium innego 
państwa); takie jak usługi w zakresie 
telemedycyny, diagnostyka i wydawanie 
recept na odległość, usługi laboratoryjne;
- stała obecność podmiotu świadczącego 
opiekę zdrowotną (tzn. zakładanie 
podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną 
w innym państwie członkowskim) oraz
- czasowa obecność osób (tzn. mobilność 
pracowników służby zdrowia, np. czasowe 
przemieszczenie się do państwa 
członkowskiego pacjenta w celu 
świadczenia usług).

Or. en
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Poprawka 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” obejmuje następujące 
sposoby świadczenia opieki zdrowotnej:

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” obejmuje jedynie korzystanie 
z opieki zdrowotnej za granicą (tzn. pacjent 
udaje się z własnej woli na leczenie do 
podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną 
w innym państwie członkowskim) -
zjawisko określane mianem „mobilności 
pacjentów”;

- korzystanie z opieki zdrowotnej za 
granicą (tzn. pacjent udaje się na leczenie 
do podmiotu świadczącego opiekę 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim) - zjawisko określane 
mianem „mobilności pacjentów”;

- transgraniczne świadczenie opieki 
zdrowotnej (tzn. dostarczanie usług z 
terytorium jednego państwa 
członkowskiego na terytorium innego 
państwa); takie jak usługi w zakresie 
telemedycyny, diagnostyka i wydawanie 
recept na odległość, usługi laboratoryjne;
- stała obecność podmiotu świadczącego 
opiekę zdrowotną (tzn. zakładanie 
podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną 
w innym państwie członkowskim) oraz
- czasowa obecność osób (tzn. mobilność 
pracowników służby zdrowia, np. czasowe 
przemieszczenie się do państwa 
członkowskiego pacjenta w celu 
świadczenia usług).

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana dyrektywa ma zastosowanie jedynie do mobilności pacjentów. W związku z tym 
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pojęcie transgranicznej opieki zdrowotnej powinno zostać ograniczone wyłącznie do 
mobilności pacjentów.

Poprawka 80
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” obejmuje następujące sposoby 
świadczenia opieki zdrowotnej:

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” obejmuje następujące sposoby 
świadczenia opieki zdrowotnej:

- korzystanie z opieki zdrowotnej za 
granicą (tzn. pacjent udaje się na leczenie 
do podmiotu świadczącego opiekę 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim) - zjawisko określane 
mianem „mobilności pacjentów”;

- korzystanie z opieki zdrowotnej za 
granicą (tzn. pacjent udaje się na leczenie
do podmiotu świadczącego opiekę 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim) - zjawisko określane 
mianem „mobilności pacjentów”;

- transgraniczne świadczenie opieki 
zdrowotnej (tzn. dostarczanie usług z 
terytorium jednego państwa 
członkowskiego na terytorium innego 
państwa); takie jak usługi w zakresie 
telemedycyny, diagnostyka i wydawanie 
recept na odległość, usługi laboratoryjne;
- stała obecność podmiotu świadczącego 
opiekę zdrowotną (tzn. zakładanie 
podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną 
w innym państwie członkowskim) oraz
- czasowa obecność osób (tzn. mobilność 
pracowników służby zdrowia, np. czasowe 
przemieszczenie się do państwa 
członkowskiego pacjenta w celu 
świadczenia usług).

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten powinien odnosić się jedynie do mobilności pacjentów; mobilność usług 
zdrowotnych i mobilność pracowników służby zdrowia powinny zostać wyłączone z jego 
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zakresu.

Poprawka 81
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” obejmuje następujące 
sposoby świadczenia opieki zdrowotnej:

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” oznacza:

– korzystanie z opieki zdrowotnej za 
granicą (tzn. pacjent udaje się na leczenie
do podmiotu świadczącego opiekę 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim) - zjawisko określane 
mianem „mobilności pacjentów”;

- sytuację, w której pacjent fizycznie udaje 
się do podmiotu świadczącego opiekę 
zdrowotną w państwie członkowskim 
innym niż to, w którym jest ubezpieczony, 
z zamiarem skorzystania tam z opieki 
zdrowotnej; zjawisko określane mianem 
„mobilności pacjentów”;

– transgraniczne świadczenie opieki 
zdrowotnej (tzn. dostarczanie usług z 
terytorium jednego państwa 
członkowskiego na terytorium innego 
państwa); takie jak usługi w zakresie 
telemedycyny, diagnostyka i wydawanie 
recept na odległość, usługi laboratoryjne;

- sytuację, w której usługi opieki 
zdrowotnej wirtualnie lub w inny sposób 
przekraczają granice: pacjent nie udaje 
się fizycznie do innego państwa 
członkowskiego, lecz korzysta na 
terytorium państwa członkowskiego 
innego, niż państwo, w którym jest 
ubezpieczony, z usług opieki zdrowotnej 
takich jak telechirurgia, konsultacja 
lekarska, przepisywanie recept i usługi 
laboratoryjne na odległość; zjawisko 
określane mianem „telemedycyny”;

stała obecność podmiotu świadczącego 
opiekę zdrowotną (tzn. zakładanie 
podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną 
w innym państwie członkowskim) oraz

- stała obecność podmiotu świadczącego 
opiekę zdrowotną (tzn. zakładanie 
podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną 
w innym państwie członkowskim);

– czasowa obecność osób (tzn. mobilność 
pracowników służby zdrowia, np. czasowe 
przemieszczenie się do państwa 
członkowskiego pacjenta w celu 
świadczenia usług).

- czasowa obecność osób (tzn. mobilność 
pracowników służby zdrowia, np. czasowe 
przemieszczenie się do państwa 
członkowskiego pacjenta w celu 
świadczenia usług) oraz

- zakup towarów związanych z opieką 
zdrowotną, takich jak wyroby medyczne i 
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leki, w państwie członkowskim innym niż 
państwo, w którym osoba dokonująca 
zakupu jest ubezpieczona; zakupowi temu 
może, lecz nie musi, towarzyszyć fizyczne 
udanie się pacjenta do danego państwa 
członkowskiego;

Or. nl

Uzasadnienie

Pierwsza część poprawki ma na celu rozszerzenie definicji. Druga część odnosi się do zakupu 
towarów związanych z opieką zdrowotną, która była przedmiotem m. in. orzeczenia w sprawie 
Decker, które powino zostać włączone do dyrektywy mającej na celu skodyfikowanie orzeczeń 
w sprawach Kohll i Decker. Trzecia część zawiera uściślenie.

Poprawka 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” obejmuje następujące sposoby 
świadczenia opieki zdrowotnej:

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” obejmuje następujące sposoby 
świadczenia opieki zdrowotnej:

– korzystanie z opieki zdrowotnej za 
granicą (tzn. pacjent udaje się na leczenie 
do podmiotu świadczącego opiekę 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim) - zjawisko określane 
mianem „mobilności pacjentów”;

– korzystanie z opieki zdrowotnej za 
granicą (tzn. pacjent udaje się na leczenie 
do podmiotu świadczącego opiekę 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim) - zjawisko określane 
mianem „mobilności pacjentów”;

– transgraniczne świadczenie opieki 
zdrowotnej (tzn. dostarczanie usług z 
terytorium jednego państwa 
członkowskiego na terytorium innego 
państwa); takie jak usługi w zakresie 
telemedycyny, diagnostyka i wydawanie 
recept na odległość, usługi laboratoryjne;

– transgraniczne świadczenie opieki 
zdrowotnej (tzn. dostarczanie usług z 
terytorium jednego państwa 
członkowskiego na terytorium innego 
państwa); takie jak usługi w zakresie 
telemedycyny, diagnostyka i wydawanie 
recept na odległość, usługi laboratoryjne;

– stała obecność podmiotu świadczącego 
opiekę zdrowotną (tzn. zakładanie 
podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną 
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w innym państwie członkowskim);; oraz
czasowa obecność osób (tzn. mobilność 
pracowników służby zdrowia, np. czasowe 
przemieszczenie się do państwa 
członkowskiego pacjenta w celu 
świadczenia usług)..

Or. es

Uzasadnienie

Pojęcie transgranicznej opieki zdrowotnej obejmuje zarówno mobilność pacjenta w węższym 
zakresie, jak również mobilność usług zdrowotnych, które mogą być świadczone na odległość; 
niewłaściwym jest odnoszenie się w tym kontekście do mobilności pracowników służby 
zdrowia oraz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną.

Poprawka 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” obejmuje następujące sposoby 
świadczenia opieki zdrowotnej:

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” obejmuje następujące sposoby 
świadczenia opieki zdrowotnej:

– korzystanie z opieki zdrowotnej za 
granicą (tzn. pacjent udaje się na leczenie 
do podmiotu świadczącego opiekę 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim) - zjawisko określane 
mianem „mobilności pacjentów”;

– korzystanie z opieki zdrowotnej za 
granicą (tzn. pacjent udaje się na leczenie 
do podmiotu świadczącego opiekę 
zdrowotną w innym państwie
członkowskim) - zjawisko określane 
mianem „mobilności pacjentów”;

– transgraniczne świadczenie opieki 
zdrowotnej (tzn. dostarczanie usług z 
terytorium jednego państwa 
członkowskiego na terytorium innego 
państwa); takie jak usługi w zakresie 
telemedycyny, diagnostyka i wydawanie 
recept na odległość, usługi laboratoryjne;

– transgraniczne świadczenie opieki 
zdrowotnej (tzn. dostarczanie usług z 
terytorium jednego państwa 
członkowskiego na terytorium innego 
państwa); takie jak usługi w zakresie 
telemedycyny, diagnostyka i wydawanie 
recept na odległość, usługi laboratoryjne;

– świadczenie opieki zdrowotnej w 
przypadkach nagłych oraz podlegające 
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różnym zasadom świadczenie opieki 
pacjentom, którzy zdecydowali się na 
wyjazd do innego państwa członkowskiego 
(„państwo członkowskie świadczenia”), 
aby otrzymać zaplanowaną opiekę 
zdrowotną;

– stała obecność podmiotu świadczącego 
opiekę zdrowotną (tzn. zakładanie 
podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną 
w innym państwie członkowskim) oraz 

– stała obecność podmiotu świadczącego 
opiekę zdrowotną (tzn. zakładanie 
podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną 
w innym państwie członkowskim) oraz 

czasowa obecność osób (tzn. mobilność 
pracowników służby zdrowia, np. czasowe 
przemieszczenie się do państwa 
członkowskiego pacjenta w celu 
świadczenia usług).

– czasowa obecność osób (tzn. mobilność 
pracowników służby zdrowia, np. czasowe 
przemieszczenie się do państwa 
członkowskiego pacjenta w celu 
świadczenia usług).

Or. it

Uzasadnienie

Także niniejsza dyrektywa powinna uwzględniać postępy osiągnięte dzięki Europejskiej 
Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego i potwierdzać prawo pacjentów do uzyskiwania leczenia 
w nagłych przypadkach, bez względu na to, gdzie przebywają, i niezależnie od środków
pieniężnych, jakimi dysponuje pacjent czy państwo członkowskie ubezpieczenia. 

Poprawka 84
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” obejmuje następujące sposoby 
świadczenia opieki zdrowotnej:

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” obejmuje następujące sposoby 
świadczenia opieki zdrowotnej:

- korzystanie z opieki zdrowotnej za 
granicą (tzn. pacjent udaje się na leczenie 
do podmiotu świadczącego opiekę 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim) - zjawisko określane 
mianem „mobilności pacjentów”;

- korzystanie z opieki zdrowotnej za 
granicą (tzn. pacjent udaje się na leczenie 
do podmiotu świadczącego opiekę 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim) - zjawisko określane 
mianem „mobilności pacjentów”;

- transgraniczne świadczenie opieki - transgraniczne świadczenie opieki 
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zdrowotnej (tzn. dostarczanie usług z 
terytorium jednego państwa 
członkowskiego na terytorium innego 
państwa); takie jak usługi w zakresie 
telemedycyny, diagnostyka i wydawanie 
recept na odległość, usługi laboratoryjne;

zdrowotnej (tzn. dostarczanie usług z 
terytorium jednego państwa 
członkowskiego na terytorium innego 
państwa); takie jak usługi w zakresie 
telemedycyny, diagnostyka i wydawanie 
recept na odległość, usługi laboratoryjne;

- stała obecność podmiotu świadczącego 
opiekę zdrowotną (tzn. zakładanie 
podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną 
w innym państwie członkowskim) oraz

- stała obecność podmiotu świadczącego 
opiekę zdrowotną (tzn. zakładanie 
podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną 
w innym państwie członkowskim) oraz

- czasowa obecność osób (tzn. mobilność 
pracowników służby zdrowia, np. czasowe 
przemieszczenie się do państwa 
członkowskiego pacjenta w celu 
świadczenia usług).

- czasowa obecność osób (tzn. mobilność 
pracowników służby zdrowia, np. czasowe 
przemieszczenie się do państwa 
członkowskiego pacjenta w celu 
świadczenia usług);
- służby pogotowia medycznego, które 
odbierają połączenia kierowane na 
europejski numer ratunkowy 112 i 
zajmują się ofiarami wypadków i 
spiętrzeniem nagłych wypadków, 
szczególnie w strefach nadgranicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że w razie wypadku (lub katastrofy naturalnej) opieka zdrowotna powinna być 
świadczona z zastosowaniem minimalnej ilości procedur wymagających uprzedniej zgody. 

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

Poprawka 85
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Ponadto na cele niniejszej 
dyrektywy pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” obejmuje służby pogotowia 
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medycznego, które odbierają połączenia 
kierowane na europejski numer 
ratunkowy 112 i zajmują się ofiarami 
wypadków i spiętrzeniem nagłych 
wypadków, szczególnie w strefach 
nadgranicznych.

Or. en

Poprawka 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Państwa członkowskie uznały w 
konkluzjach Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej, że istnieje 
zbiór zasad funkcjonowania podzielanych 
przez systemy zdrowotne w całej 
Wspólnocie. Te zasady funkcjonowania 
obejmują jakość, bezpieczeństwo, opiekę 
zdrowotną opartą na dowodach naukowych 
i podstawach etycznych, zaangażowanie 
pacjentów, rekompensatę, podstawowe 
prawo do prywatności przy poszanowaniu 
zasad przetwarzania danych osobowych 
oraz poufność. Pacjenci, pracownicy 
służby zdrowia i instytucje odpowiedzialne 
za systemy zdrowotne muszą być w stanie 
funkcjonować w oparciu o przestrzeganie 
tych wspólnych zasad oraz o struktury 
ustanowione w celu ich wdrożenia w całej 
Wspólnocie. Właściwe jest zatem 
wprowadzenie wymogu, by instytucje 
państwa członkowskiego, na terytorium 
którego świadczona jest opieka zdrowotna, 
ponosiły odpowiedzialność za zapewnienie 
przestrzegania wspomnianych zasad 
funkcjonowania. Jest to niezbędny 
warunek zagwarantowania zaufania 
pacjentów do transgranicznej opieki 
zdrowotnej, koniecznego do osiągnięcia 

(11) Państwa członkowskie uznały w 
konkluzjach Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej, że istnieje 
zbiór zasad funkcjonowania podzielanych 
przez systemy zdrowotne w całej 
Wspólnocie. Te zasady funkcjonowania 
obejmują jakość, bezpieczeństwo, opiekę 
zdrowotną opartą na dowodach naukowych 
i podstawach etycznych, zaangażowanie 
pacjentów, rekompensatę, podstawowe 
prawo do prywatności przy poszanowaniu 
zasad przetwarzania danych osobowych 
oraz poufność. Pacjenci, pracownicy 
służby zdrowia i instytucje odpowiedzialne 
za systemy zdrowotne muszą być w stanie 
funkcjonować w oparciu o przestrzeganie 
tych wspólnych zasad oraz o struktury 
ustanowione w celu ich wdrożenia w całej 
Wspólnocie. Właściwe jest zatem 
wprowadzenie wymogu, by instytucje 
państwa członkowskiego, na terytorium 
którego świadczona jest opieka zdrowotna, 
ponosiły odpowiedzialność za zapewnienie 
przestrzegania wspomnianych zasad 
funkcjonowania. Jest to niezbędny 
warunek zagwarantowania zaufania 
pacjentów do transgranicznej opieki 
zdrowotnej, koniecznego do osiągnięcia 
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mobilności pacjentów i swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej na rynku 
wewnętrznym, jak też wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia.

mobilności pacjentów i swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej na rynku 
wewnętrznym, jak też wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia. Biorąc pod uwagę 
wspomniane wspólne wartości, 
akceptowany jest jednak fakt, że państwa 
członkowskie podejmują różniące się z 
etycznego punktu widzenia decyzje 
dotyczące dostępności niektórych 
rodzajów leczenia i konkretnych 
warunków dostępu. Niniejsza dyrektywa 
nie narusza różnorodności etycznej. Nie 
nakazuje państwom członkowskim 
prowadzenia leczenia i świadczenia usług 
dostępnych na ich terytorium lub zwrotu 
kosztów tego leczenia (przeprowadzonego 
w innym państwie członkowskim), na 
które nie zezwala krajowe prawo, przepisy 
i kodeksy postępowania praktyki 
lekarskiej.

Or. en

Poprawka 87
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Państwa członkowskie uznały w 
konkluzjach Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej, że istnieje 
zbiór zasad funkcjonowania podzielanych 
przez systemy zdrowotne w całej 
Wspólnocie. Te zasady funkcjonowania
obejmują jakość, bezpieczeństwo, opiekę 
zdrowotną opartą na dowodach naukowych 
i podstawach etycznych, zaangażowanie 
pacjentów, rekompensatę, podstawowe 
prawo do prywatności przy poszanowaniu 
zasad przetwarzania danych osobowych 
oraz poufność. Pacjenci, pracownicy 

(11) Państwa członkowskie uznały w 
konkluzjach Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej, że istnieje 
zbiór zasad funkcjonowania podzielanych 
przez systemy zdrowotne w całej 
Wspólnocie. Te zasady funkcjonowania 
obejmują jakość, bezpieczeństwo, opiekę 
zdrowotną opartą na dowodach naukowych 
i podstawach etycznych, zaangażowanie 
pacjentów, rekompensatę, podstawowe 
prawo do prywatności przy poszanowaniu 
zasad przetwarzania danych osobowych 
oraz poufność. Pacjenci, pracownicy 
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służby zdrowia i instytucje odpowiedzialne 
za systemy zdrowotne muszą być w stanie 
funkcjonować w oparciu o przestrzeganie 
tych wspólnych zasad oraz o struktury 
ustanowione w celu ich wdrożenia w całej 
Wspólnocie. Właściwe jest zatem 
wprowadzenie wymogu, by instytucje 
państwa członkowskiego, na terytorium 
którego świadczona jest opieka zdrowotna, 
ponosiły odpowiedzialność za zapewnienie 
przestrzegania wspomnianych zasad 
funkcjonowania. Jest to niezbędny 
warunek zagwarantowania zaufania 
pacjentów do transgranicznej opieki 
zdrowotnej, koniecznego do osiągnięcia 
mobilności pacjentów i swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej na rynku 
wewnętrznym, jak też wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia.

służby zdrowia i instytucje odpowiedzialne 
za systemy zdrowotne muszą być w stanie 
funkcjonować w oparciu o przestrzeganie 
tych wspólnych zasad oraz o struktury 
ustanowione w celu ich wdrożenia w całej 
Wspólnocie. Właściwe jest zatem 
wprowadzenie wymogu, by instytucje 
państwa członkowskiego, na terytorium 
którego świadczona jest opieka zdrowotna, 
ponosiły odpowiedzialność za zapewnienie 
przestrzegania wspomnianych zasad 
funkcjonowania. Jest to niezbędny 
warunek zagwarantowania zaufania 
pacjentów do transgranicznej opieki 
zdrowotnej, koniecznego do osiągnięcia 
mobilności pacjentów i swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej na rynku 
wewnętrznym, jak też wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia. Biorąc pod uwagę 
wspomniane wspólne wartości, 
akceptowany jest jednak fakt, że państwa 
członkowskie podejmują różniące się z 
etycznego punktu widzenia decyzje 
dotyczące dostępności niektórych 
rodzajów leczenia i konkretnych 
warunków dostępu. Niniejsza dyrektywa 
nie narusza różnorodności etycznej. Nie 
nakazuje państwom członkowskim 
prowadzenia leczenia i świadczenia usług 
dostępnych na ich terytorium lub zwrotu 
kosztów tego leczenia (przeprowadzonego 
w innym państwie członkowskim), na 
które nie zezwala krajowe prawo, przepisy 
i kodeksy postępowania praktyki 
lekarskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 



AM\763599PL.doc 41/72 PE418.293v01-00

PL

other. 

Poprawka 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Państwa członkowskie uznały w 
konkluzjach Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej, że istnieje 
zbiór zasad funkcjonowania podzielanych 
przez systemy zdrowotne w całej 
Wspólnocie. Te zasady funkcjonowania 
obejmują jakość, bezpieczeństwo, opiekę 
zdrowotną opartą na dowodach naukowych 
i podstawach etycznych, zaangażowanie 
pacjentów, rekompensatę, podstawowe 
prawo do prywatności przy poszanowaniu 
zasad przetwarzania danych osobowych 
oraz poufność. Pacjenci, pracownicy 
służby zdrowia i instytucje odpowiedzialne 
za systemy zdrowotne muszą być w stanie 
funkcjonować w oparciu o przestrzeganie 
tych wspólnych zasad oraz o struktury 
ustanowione w celu ich wdrożenia w całej 
Wspólnocie. Właściwe jest zatem 
wprowadzenie wymogu, by instytucje 
państwa członkowskiego, na terytorium 
którego świadczona jest opieka zdrowotna, 
ponosiły odpowiedzialność za zapewnienie 
przestrzegania wspomnianych zasad 
funkcjonowania. Jest to niezbędny 
warunek zagwarantowania zaufania 
pacjentów do transgranicznej opieki 
zdrowotnej, koniecznego do osiągnięcia 
mobilności pacjentów i swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej na rynku 
wewnętrznym, jak też wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia. 

(11) Państwa członkowskie uznały w 
konkluzjach Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej, że istnieje 
zbiór zasad funkcjonowania podzielanych 
przez systemy zdrowotne w całej 
Wspólnocie. Te zasady funkcjonowania 
obejmują jakość, bezpieczeństwo, opiekę 
zdrowotną opartą na dowodach naukowych 
i podstawach etycznych, zaangażowanie 
pacjentów, rekompensatę, podstawowe 
prawo do prywatności przy poszanowaniu 
zasad przetwarzania danych osobowych 
oraz poufność. Pacjenci, pracownicy 
służby zdrowia i instytucje odpowiedzialne 
za systemy zdrowotne muszą być w stanie 
funkcjonować w oparciu o przestrzeganie 
tych wspólnych zasad oraz o struktury 
ustanowione w celu ich wdrożenia w całej 
Wspólnocie. Właściwe jest zatem 
wprowadzenie wymogu, by instytucje 
państwa członkowskiego, na terytorium 
którego świadczona jest opieka zdrowotna, 
ponosiły odpowiedzialność za zapewnienie 
przestrzegania wspomnianych zasad 
funkcjonowania oraz w każdym przypadku 
za świadczenie opieki zdrowotnej 
związanej z pomocą medyczną w 
przypadkach nagłych. Jest to niezbędny 
warunek zagwarantowania zaufania 
pacjentów do transgranicznej opieki 
zdrowotnej, koniecznego do osiągnięcia 
mobilności pacjentów i swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej na rynku 
wewnętrznym, jak też wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia. 
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Or. it

Uzasadnienie

Także niniejsza dyrektywa powinna uwzględniać postępy osiągnięte dzięki Europejskiej 
Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego i potwierdzać prawo pacjentów do uzyskiwania leczenia 
w nagłych przypadkach, bez względu na to, gdzie przebywają, i niezależnie od środków 
pieniężnych, jakimi dysponuje pacjent czy państwo członkowskie ubezpieczenia.

Poprawka 89
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Wszystkie rodzaje leczenia z 
wyjątkiem leczenia podstawowego 
wymagają coraz bardziej złożonego 
procesu organizacyjnego. Jakość leczenia 
zależy od makroelementów takich jak 
poziom szkoleń zawodowych 
pracowników, wymogi technologiczne i 
infrastrukturalne, organizacja i dostępne 
zasoby. 

Or. en

Uzasadnienie

Każdy rodzaj leczenia może charakteryzować się coraz większym stopniem złożoności: od 
zupełnie podstawowego, który może wiązać się ć prostymi czynnościami i nie wymagać żadnej 
organizacji, do procesów coraz bardziej złożonych, wymagających przeprowadzenia wielu 
różnych czynności, obecności różnych zawodów medycznych, a czasami różnych warunków. 
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Poprawka 90
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Informacje, do których pacjenci 
mogą mieć swobodny dostęp, muszą być 
dokładne i przejrzyste i ukazywać w 
sposób zrozumiały nawet dla osób z 
innych kręgów zawodowych otrzymane 
zaświadczenia uznawane w każdym 
państwie członkowskim, w tym wszelkie 
uwagi dotyczące niedostatecznego 
bezpieczeństwa i jakości świadczonych 
usług.

Or. en

Uzasadnienie

Pacjenci muszą mieć możliwość otrzymywania różnymi kanałami dokładnych i przejrzystych 
informacji, które muszą ukazywać na poziomie niezawodowym otrzymane zaświadczenia 
uznawane w każdym państwie członkowskim, które będzie ponosić odpowiedzialność za dane 
informacje, uważane za podstawowy element dla otrzymania przez zainteresowaną strukturę 
medyczną akredytacji tego kraju.

Poprawka 91
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Mając na uwadze, iż nie można z góry 
przewidzieć, czy dany podmiot świadczący 
opiekę zdrowotną będzie świadczył opiekę 
pacjentowi pochodzącemu z innego bądź 
ze swego państwa członkowskiego, 
niezbędne jest, by wymogi gwarantujące 
świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie ze 
wspólnymi zasadami oraz jasnymi 
standardami jakości i bezpieczeństwa 

(12) Mając na uwadze, iż nie można z góry 
przewidzieć, czy dany podmiot świadczący 
opiekę zdrowotną będzie świadczył opiekę 
pacjentowi pochodzącemu z innego bądź 
ze swego państwa członkowskiego, 
niezbędne jest, by wymogi gwarantujące 
świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie ze 
wspólnymi zasadami oraz jasnymi 
standardami jakości i bezpieczeństwa 
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miały zastosowanie do wszystkich 
rodzajów opieki zdrowotnej w celu 
zapewnienia swobody świadczenia i 
korzystania z transgranicznej opieki 
zdrowotnej, co jest celem niniejszej 
dyrektywy. Instytucje państw 
członkowskich powinny uwzględniać 
wspólne, nadrzędne wartości takie jak 
uniwersalizm, dostęp do opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości, sprawiedliwość i 
solidarność, które zostały powszechnie 
uznane przez instytucje Wspólnoty oraz 
wszystkie państwa członkowskie jako 
tworzące zespół wartości obowiązujących 
w odniesieniu do systemów ochrony 
zdrowia na obszarze całej Europy. 
Państwa członkowskie muszą zapewnić 
respektowanie tych wartości także w 
stosunku do pacjentów i obywateli innych 
państw członkowskich oraz sprawiedliwe 
traktowanie wszystkich pacjentów, biorąc 
po uwagę ich potrzeby w zakresie opieki 
zdrowotnej, a nie przynależność do 
systemu zabezpieczenia społecznego ich 
państwa członkowskiego. W tej kwestii 
państwa członkowskie muszą respektować 
swobodne przemieszczanie się w ramach 
rynku wewnętrznego, zasadę 
niedyskryminacji m.in. ze względu na 
narodowość (a w przypadku osób 
prawnych ze względu na państwo 
członkowskie ich siedziby) oraz zasadność
i proporcjonalność wszelkich środków 
ograniczających swobodne 
przemieszczanie się. 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.

miały zastosowanie do wszystkich 
rodzajów opieki zdrowotnej. Jest to 
konieczne w celu zapewnienia swobody 
korzystania z transgranicznej opieki 
zdrowotnej. Instytucje państw 
członkowskich powinny uwzględniać 
wspólne, nadrzędne wartości takie jak 
uniwersalizm, dostęp do opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości, sprawiedliwość i 
solidarność. Są to przecież wartości, które 
zostały jednomyślnie przyjęte przez 
instytucje Wspólnoty oraz przez systemy 
opieki zdrowotnej wszystkich państw 
członkowskich. Państwa członkowskie 
muszą zapewnić respektowanie tych 
wartości także w stosunku do pacjentów i 
obywateli innych państw członkowskich 
oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 
pacjentów, biorąc po uwagę ich potrzeby w 
zakresie opieki zdrowotnej, a nie 
przynależność do systemu zabezpieczenia 
społecznego ich państwa członkowskiego. 
W tej kwestii państwa członkowskie muszą 
respektować swobodne przemieszczanie 
się w ramach rynku wewnętrznego, zasadę 
niedyskryminacji m.in. ze względu na 
narodowość lub miejsce prowadzenia 
działalności oraz zasadę konieczności i 
proporcjonalności wszelkich środków 
ograniczających swobodne 
przemieszczanie się. Zakłada to, że w
stosunku do podmiotów świadczących 
opiekę zdrowotną niniejsza dyrektywa nie 
przewiduje wymogu akceptacji 
planowanego leczenia pacjentów z innych 
państw członkowskich lub stosowania 
zawsze ten samej ceny, którą stosuje się do 
ich własnych pacjentów. Przeszkody w 
swobodzie przepływu mogą być 
dopuszczane z istotnych powodów 
związanych z interesem publicznym, na 
przykład jeżeli napływ pacjentów szkodzi 
lub może zaszkodzić wydajności lub 
równowadze finansowej systemu opieki 
zdrowotnej.

Or. nl
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Uzasadnienie

Część pierwsza: bardziej precyzyjne sformułowanie. Część druga: również tutaj należy wziąć 
pod uwagę istotne powody związane z interesem publicznym, dotyczące uprawnień państwa 
członkowskiego w zakresie organizowania i finansowania systemu opieki (por. 
m. in. orzecznictwo w sprawie Ferlini).

Poprawka 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Mając na uwadze, iż nie można z góry 
przewidzieć, czy dany podmiot świadczący 
opiekę zdrowotną będzie świadczył opiekę 
pacjentowi pochodzącemu z innego bądź 
ze swego państwa członkowskiego, 
niezbędne jest, by wymogi gwarantujące 
świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie ze 
wspólnymi zasadami oraz jasnymi 
standardami jakości i bezpieczeństwa 
miały zastosowanie do wszystkich 
rodzajów opieki zdrowotnej w celu 
zapewnienia swobody świadczenia i
korzystania z transgranicznej opieki 
zdrowotnej, co jest celem niniejszej 
dyrektywy. Instytucje państw 
członkowskich powinny uwzględniać 
wspólne, nadrzędne wartości takie jak 
uniwersalizm, dostęp do opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości, sprawiedliwość i 
solidarność, które zostały powszechnie 
uznane przez instytucje Wspólnoty oraz 
wszystkie państwa członkowskie jako 
tworzące zespół wartości obowiązujących 
w odniesieniu do systemów ochrony 
zdrowia na obszarze całej Europy. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić 
respektowanie tych wartości także w 
stosunku do pacjentów i obywateli innych 
państw członkowskich oraz sprawiedliwe 
traktowanie wszystkich pacjentów, biorąc 
po uwagę ich potrzeby w zakresie opieki 

(12) Mając na uwadze, iż nie można z góry 
przewidzieć, czy dany podmiot świadczący 
opiekę zdrowotną będzie świadczył opiekę 
pacjentowi pochodzącemu z innego bądź 
ze swego państwa członkowskiego, 
niezbędne jest, by wymogi gwarantujące 
świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie ze 
wspólnymi zasadami oraz jasnymi 
standardami jakości i bezpieczeństwa 
miały zastosowanie do wszystkich 
rodzajów opieki zdrowotnej w celu 
zapewnienia swobody korzystania z 
transgranicznej opieki zdrowotnej, co jest 
celem niniejszej dyrektywy. Instytucje 
państw członkowskich powinny 
uwzględniać wspólne, nadrzędne wartości 
takie jak uniwersalizm, dostęp do opieki 
zdrowotnej wysokiej jakości, 
sprawiedliwość i solidarność, które zostały 
powszechnie uznane przez instytucje 
Wspólnoty oraz wszystkie państwa 
członkowskie jako tworzące zespół 
wartości obowiązujących w odniesieniu do 
systemów ochrony zdrowia na obszarze 
całej Europy. Państwa członkowskie muszą 
zapewnić respektowanie tych wartości 
także w stosunku do pacjentów i obywateli 
innych państw członkowskich oraz 
sprawiedliwe traktowanie wszystkich 
pacjentów, biorąc po uwagę ich potrzeby w 
zakresie opieki zdrowotnej, a nie 
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zdrowotnej, a nie przynależność do 
systemu zabezpieczenia społecznego ich 
państwa członkowskiego. W tej kwestii 
państwa członkowskie muszą respektować 
swobodne przemieszczanie się w ramach 
rynku wewnętrznego, zasadę 
niedyskryminacji m.in. ze względu na 
narodowość (a w przypadku osób 
prawnych ze względu na państwo 
członkowskie ich siedziby) oraz zasadność 
i proporcjonalność wszelkich środków 
ograniczających swobodne 
przemieszczanie się. W stosunku do 
podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną niniejsza dyrektywa nie 
przewiduje jednak wymogu akceptacji 
planowanego leczenia albo priorytetowego 
traktowania pacjentów z innych państw 
członkowskich ze szkodą dla innych 
pacjentów znajdujących się w podobnej 
sytuacji, przykładowo poprzez wydłużanie 
czasu oczekiwania na leczenie.

przynależność do systemu zabezpieczenia 
społecznego ich państwa członkowskiego. 
W tej kwestii państwa członkowskie muszą 
respektować swobodne przemieszczanie 
się w ramach rynku wewnętrznego, zasadę 
niedyskryminacji m.in. ze względu na 
narodowość oraz zasadność i 
proporcjonalność wszelkich środków 
ograniczających swobodne 
przemieszczanie się. W stosunku do 
podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną niniejsza dyrektywa nie 
przewiduje jednak wymogu akceptacji 
planowanego leczenia albo priorytetowego 
traktowania pacjentów z innych państw 
członkowskich ze szkodą dla innych 
pacjentów znajdujących się w podobnej 
sytuacji, przykładowo poprzez wydłużanie 
czasu oczekiwania na leczenie. Powinny 
jednak zostać opracowane przepisy 
specjalne w przypadku ofiar wypadków i 
spiętrzenia nagłych wypadków 
wymagających leczenia w przypadkach 
nagłych.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by standardy jakości i zasady powszechności i niedyskryminacji obejmowały także 
służby pogotowia medycznego.

Poprawka 93
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Mając na uwadze, iż nie można z góry 
przewidzieć, czy dany podmiot świadczący 
opiekę zdrowotną będzie świadczył opiekę 
pacjentowi pochodzącemu z innego bądź 
ze swego państwa członkowskiego, 

(12) Mając na uwadze, iż nie można z góry 
przewidzieć, czy dany podmiot świadczący 
opiekę zdrowotną będzie świadczył opiekę 
pacjentowi pochodzącemu z innego bądź 
ze swego państwa członkowskiego, 
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niezbędne jest, by wymogi gwarantujące 
świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie ze 
wspólnymi zasadami oraz jasnymi 
standardami jakości i bezpieczeństwa 
miały zastosowanie do wszystkich 
rodzajów opieki zdrowotnej w celu 
zapewnienia swobody świadczenia i 
korzystania z transgranicznej opieki 
zdrowotnej, co jest celem niniejszej 
dyrektywy. Instytucje państw 
członkowskich powinny uwzględniać 
wspólne, nadrzędne wartości takie jak 
uniwersalizm, dostęp do opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości, sprawiedliwość i 
solidarność, które zostały powszechnie 
uznane przez instytucje Wspólnoty oraz 
wszystkie państwa członkowskie jako 
tworzące zespół wartości obowiązujących 
w odniesieniu do systemów ochrony 
zdrowia na obszarze całej Europy. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić 
respektowanie tych wartości także w 
stosunku do pacjentów i obywateli innych 
państw członkowskich oraz sprawiedliwe 
traktowanie wszystkich pacjentów, biorąc 
po uwagę ich potrzeby w zakresie opieki 
zdrowotnej, a nie przynależność do 
systemu zabezpieczenia społecznego ich 
państwa członkowskiego. W tej kwestii 
państwa członkowskie muszą respektować 
swobodne przemieszczanie się w ramach 
rynku wewnętrznego, zasadę 
niedyskryminacji m.in. ze względu na 
narodowość (a w przypadku osób 
prawnych ze względu na państwo 
członkowskie ich siedziby) oraz zasadność 
i proporcjonalność wszelkich środków 
ograniczających swobodne 
przemieszczanie się. 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 

niezbędne jest, by wymogi gwarantujące 
świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie ze 
wspólnymi zasadami oraz jasnymi 
standardami jakości i bezpieczeństwa 
miały zastosowanie do wszystkich 
rodzajów opieki zdrowotnej w celu 
zapewnienia swobody świadczenia i 
korzystania z transgranicznej opieki 
zdrowotnej, co jest celem niniejszej 
dyrektywy. Instytucje państw 
członkowskich powinny uwzględniać 
wspólne, nadrzędne wartości takie jak 
uniwersalizm, dostęp do opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości, sprawiedliwość i 
solidarność, które zostały powszechnie 
uznane przez instytucje Wspólnoty oraz 
wszystkie państwa członkowskie jako 
tworzące zespół wartości obowiązujących 
w odniesieniu do systemów ochrony 
zdrowia na obszarze całej Europy. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić 
respektowanie tych wartości także w 
stosunku do pacjentów i obywateli innych 
państw członkowskich oraz sprawiedliwe 
traktowanie wszystkich pacjentów (co 
również wyraźnie oznacza 
niedyskryminowanie pacjentów krajowych 
ani podmiotów świadczących usługi), 
biorąc po uwagę ich potrzeby w zakresie 
opieki zdrowotnej, a nie przynależność do 
systemu zabezpieczenia społecznego ich 
państwa członkowskiego. W tej kwestii 
państwa członkowskie muszą respektować 
swobodne przemieszczanie się w ramach 
rynku wewnętrznego, zasadę 
niedyskryminacji m.in. ze względu na 
narodowość (a w przypadku osób 
prawnych ze względu na państwo 
członkowskie ich siedziby) oraz zasadność 
i proporcjonalność wszelkich środków 
ograniczających swobodne 
przemieszczanie się. 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 
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wydłużanie czasu oczekiwania na leczenie. dla innych pacjentów znajdujących się w 
podobnej sytuacji, przykładowo poprzez 
wydłużanie czasu oczekiwania na leczenie.

Or. de

Poprawka 94
Nicolae Vlad Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Mając na uwadze, iż nie można z góry 
przewidzieć, czy dany podmiot świadczący 
opiekę zdrowotną będzie świadczył opiekę 
pacjentowi pochodzącemu z innego bądź 
ze swego państwa członkowskiego, 
niezbędne jest, by wymogi gwarantujące 
świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie ze 
wspólnymi zasadami oraz jasnymi 
standardami jakości i bezpieczeństwa 
miały zastosowanie do wszystkich 
rodzajów opieki zdrowotnej w celu 
zapewnienia swobody świadczenia i 
korzystania z transgranicznej opieki 
zdrowotnej, co jest celem niniejszej 
dyrektywy. Instytucje państw 
członkowskich powinny uwzględniać 
wspólne, nadrzędne wartości takie jak 
uniwersalizm, dostęp do opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości, sprawiedliwość i 
solidarność, które zostały powszechnie 
uznane przez instytucje Wspólnoty oraz 
wszystkie państwa członkowskie jako 
tworzące zespół wartości obowiązujących 
w odniesieniu do systemów ochrony 
zdrowia na obszarze całej Europy. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić 
respektowanie tych wartości także w 
stosunku do pacjentów i obywateli innych 
państw członkowskich oraz sprawiedliwe 
traktowanie wszystkich pacjentów, biorąc 
po uwagę ich potrzeby w zakresie opieki 
zdrowotnej, a nie przynależność do 

(12) Mając na uwadze, iż nie można z góry 
przewidzieć, czy dany podmiot świadczący 
opiekę zdrowotną będzie świadczył opiekę 
pacjentowi pochodzącemu z innego bądź 
ze swego państwa członkowskiego, 
niezbędne jest, by wymogi gwarantujące 
świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie ze 
wspólnymi zasadami oraz jasnymi 
standardami jakości i bezpieczeństwa 
miały zastosowanie do wszystkich 
rodzajów opieki zdrowotnej w celu 
zapewnienia swobody świadczenia i 
korzystania z transgranicznej opieki 
zdrowotnej, co jest celem niniejszej 
dyrektywy. Instytucje państw 
członkowskich powinny uwzględniać 
wspólne, nadrzędne wartości takie jak 
uniwersalizm, dostęp do opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości, sprawiedliwość i 
solidarność, które zostały powszechnie 
uznane przez instytucje Wspólnoty oraz 
wszystkie państwa członkowskie jako 
tworzące zespół wartości obowiązujących 
w odniesieniu do systemów ochrony 
zdrowia na obszarze całej Europy. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić 
respektowanie tych wartości także w 
stosunku do pacjentów i obywateli innych 
państw członkowskich oraz sprawiedliwe 
traktowanie wszystkich pacjentów, biorąc 
po uwagę ich potrzeby w zakresie opieki 
zdrowotnej, a nie przynależność do 
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systemu zabezpieczenia społecznego ich 
państwa członkowskiego. W tej kwestii 
państwa członkowskie muszą respektować 
swobodne przemieszczanie się w ramach 
rynku wewnętrznego, zasadę 
niedyskryminacji m.in. ze względu na 
narodowość (a w przypadku osób 
prawnych ze względu na państwo 
członkowskie ich siedziby) oraz zasadność 
i proporcjonalność wszelkich środków 
ograniczających swobodne 
przemieszczanie się. W stosunku do 
podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną niniejsza dyrektywa nie 
przewiduje jednak wymogu akceptacji 
planowanego leczenia albo priorytetowego 
traktowania pacjentów z innych państw 
członkowskich ze szkodą dla innych 
pacjentów znajdujących się w podobnej 
sytuacji, przykładowo poprzez wydłużanie 
czasu oczekiwania na leczenie. 

systemu zabezpieczenia społecznego ich 
państwa członkowskiego. W tej kwestii 
państwa członkowskie muszą respektować 
swobodne przemieszczanie się osób 
fizycznych i prawnych w ramach rynku 
wewnętrznego, zasadę niedyskryminacji 
m.in. ze względu na narodowość oraz 
zasadność i proporcjonalność wszelkich 
środków ograniczających swobodne 
przemieszczanie się. W stosunku do 
podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną niniejsza dyrektywa nie 
przewiduje jednak wymogu akceptacji 
planowanego leczenia albo priorytetowego 
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

Początkowa wersja tekstu odnosiła się zarówno do osób fizycznych jako do beneficjentów
opieki zdrowotnej, jak i do osób prawnych jako do podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną. Pojęcie „jednostka” nie jest jasne.

Poprawka 95
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mając na uwadze, iż nie można z góry 
przewidzieć, czy dany podmiot świadczący 
opiekę zdrowotną będzie świadczył opiekę 
pacjentowi pochodzącemu z innego bądź 
ze swego państwa członkowskiego, 
niezbędne jest, by wymogi gwarantujące 
świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie ze 

Mając na uwadze, iż nie można z góry 
przewidzieć, czy dany podmiot świadczący 
opiekę zdrowotną będzie świadczył opiekę 
pacjentowi pochodzącemu z innego bądź 
ze swego państwa członkowskiego, 
niezbędne jest, by wymogi gwarantujące 
świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie ze 
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wspólnymi zasadami oraz jasnymi 
standardami jakości i bezpieczeństwa 
miały zastosowanie do wszystkich 
rodzajów opieki zdrowotnej w celu 
zapewnienia swobody świadczenia i 
korzystania z transgranicznej opieki 
zdrowotnej, co jest celem niniejszej 
dyrektywy. Instytucje państw 
członkowskich powinny uwzględniać 
wspólne, nadrzędne wartości takie jak 
uniwersalizm, dostęp do opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości, sprawiedliwość i
solidarność, które zostały powszechnie 
uznane przez instytucje Wspólnoty oraz 
wszystkie państwa członkowskie jako 
tworzące zespół wartości obowiązujących 
w odniesieniu do systemów ochrony 
zdrowia na obszarze całej Europy. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić 
respektowanie tych wartości także w 
stosunku do pacjentów i obywateli innych 
państw członkowskich oraz sprawiedliwe 
traktowanie wszystkich pacjentów, biorąc 
po uwagę ich potrzeby w zakresie opieki 
zdrowotnej, a nie przynależność do 
systemu zabezpieczenia społecznego ich 
państwa członkowskiego. W tej kwestii 
państwa członkowskie muszą respektować 
swobodne przemieszczanie się w ramach 
rynku wewnętrznego, zasadę 
niedyskryminacji m.in. ze względu na 
narodowość (a w przypadku osób 
prawnych ze względu na państwo 
członkowskie ich siedziby) oraz zasadność 
i proporcjonalność wszelkich środków 
ograniczających swobodne 
przemieszczanie się. W stosunku do 
podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną niniejsza dyrektywa nie 
przewiduje jednak wymogu akceptacji 
planowanego leczenia albo priorytetowego 
traktowania pacjentów z innych państw 
członkowskich ze szkodą dla innych 
pacjentów znajdujących się w podobnej 
sytuacji, przykładowo poprzez wydłużanie 
czasu oczekiwania na leczenie. 

wspólnymi zasadami oraz jasnymi
standardami jakości i bezpieczeństwa 
miały zastosowanie do wszystkich 
rodzajów opieki zdrowotnej w celu 
zapewnienia swobody świadczenia i 
korzystania z transgranicznej opieki 
zdrowotnej, co jest celem niniejszej 
dyrektywy. Instytucje państw 
członkowskich powinny uwzględniać 
wspólne, nadrzędne wartości takie jak 
uniwersalizm, dostęp do opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości, sprawiedliwość i 
solidarność, które zostały powszechnie 
uznane przez instytucje Wspólnoty oraz 
wszystkie państwa członkowskie jako 
tworzące zespół wartości obowiązujących 
w odniesieniu do systemów ochrony 
zdrowia na obszarze całej Europy. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić 
respektowanie tych wartości także w 
stosunku do pacjentów i obywateli innych 
państw członkowskich oraz sprawiedliwe 
traktowanie wszystkich pacjentów, biorąc 
po uwagę ich potrzeby w zakresie opieki 
zdrowotnej, a nie przynależność do 
systemu zabezpieczenia społecznego ich 
państwa członkowskiego. W tej kwestii 
państwa członkowskie muszą respektować 
swobodne przemieszczanie się w ramach 
rynku wewnętrznego, zasadę 
niedyskryminacji m.in. ze względu na 
narodowość (a w przypadku osób 
prawnych ze względu na państwo 
członkowskie ich siedziby) oraz zasadność 
i proporcjonalność wszelkich środków 
ograniczających swobodne 
przemieszczanie się. W stosunku do 
podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną niniejsza dyrektywa nie 
przewiduje jednak wymogu akceptacji 
planowanego leczenia albo priorytetowego 
traktowania pacjentów z innych państw 
członkowskich ze szkodą dla innych 
pacjentów znajdujących się w podobnej 
sytuacji, przykładowo poprzez wydłużanie 
czasu oczekiwania na leczenie. Aby 
umożliwić pacjentom dokonanie 
świadomego wyboru, kiedy starają się 
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uzyskać opiekę zdrowotną w innym 
państwie członkowskim, państwa 
członkowskie gwarantują, że pacjenci 
otrzymują na własną prośbę odpowiednie 
informacje o standardach zdrowotnych i 
standardach jakości obowiązujących w 
państwie członkowskim, w którym 
przeprowadzane jest leczenie, oraz o 
specyfice opieki zdrowotnej proponowanej 
przez konkretny podmiot świadczący 
opiekę zdrowotną. Tego rodzaju 
informacje są również udostępniane w 
formatach dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 96
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Mając na uwadze, iż nie można z góry 
przewidzieć, czy dany podmiot świadczący 
opiekę zdrowotną będzie świadczył opiekę 
pacjentowi pochodzącemu z innego bądź 
ze swego państwa członkowskiego, 
niezbędne jest, by wymogi gwarantujące 
świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie ze 
wspólnymi zasadami oraz jasnymi 
standardami jakości i bezpieczeństwa 
miały zastosowanie do wszystkich 
rodzajów opieki zdrowotnej w celu 
zapewnienia swobody świadczenia i 
korzystania z transgranicznej opieki 
zdrowotnej, co jest celem niniejszej 
dyrektywy. Instytucje państw 
członkowskich powinny uwzględniać 
wspólne, nadrzędne wartości takie jak 
uniwersalizm, dostęp do opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości, sprawiedliwość i 
solidarność, które zostały powszechnie 
uznane przez instytucje Wspólnoty oraz 

(12) Mając na uwadze, iż nie można z góry 
przewidzieć, czy dany podmiot świadczący 
opiekę zdrowotną będzie świadczył opiekę 
pacjentowi pochodzącemu z innego bądź 
ze swego państwa członkowskiego, 
niezbędne jest, by wymogi gwarantujące 
świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie ze 
wspólnymi zasadami oraz jasnymi 
standardami jakości i bezpieczeństwa 
miały zastosowanie do wszystkich 
rodzajów opieki zdrowotnej w celu 
zapewnienia swobody świadczenia i 
korzystania z transgranicznej opieki 
zdrowotnej, co jest celem niniejszej 
dyrektywy. Instytucje państw 
członkowskich powinny uwzględniać 
wspólne, nadrzędne wartości takie jak 
uniwersalizm, dostęp do opieki zdrowotnej 
wysokiej jakości, sprawiedliwość i 
solidarność, które zostały powszechnie 
uznane przez instytucje Wspólnoty oraz 
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wszystkie państwa członkowskie jako 
tworzące zespół wartości obowiązujących 
w odniesieniu do systemów ochrony 
zdrowia na obszarze całej Europy. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić 
respektowanie tych wartości także w 
stosunku do pacjentów i obywateli innych 
państw członkowskich oraz sprawiedliwe 
traktowanie wszystkich pacjentów, biorąc 
po uwagę ich potrzeby w zakresie opieki 
zdrowotnej, a nie przynależność do 
systemu zabezpieczenia społecznego ich 
państwa członkowskiego. W tej kwestii 
państwa członkowskie muszą respektować 
swobodne przemieszczanie się w ramach 
rynku wewnętrznego, zasadę 
niedyskryminacji m.in. ze względu na 
narodowość (a w przypadku osób 
prawnych ze względu na państwo 
członkowskie ich siedziby) oraz zasadność 
i proporcjonalność wszelkich środków 
ograniczających swobodne 
przemieszczanie się. W stosunku do 
podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną niniejsza dyrektywa nie 
przewiduje jednak wymogu akceptacji 
planowanego leczenia albo priorytetowego 
traktowania pacjentów z innych państw 
członkowskich ze szkodą dla innych 
pacjentów znajdujących się w podobnej 
sytuacji, przykładowo poprzez wydłużanie 
czasu oczekiwania na leczenie. 

wszystkie państwa członkowskie jako 
tworzące zespół wartości obowiązujących 
w odniesieniu do systemów ochrony 
zdrowia na obszarze całej Europy. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić 
respektowanie tych wartości także w 
stosunku do pacjentów i obywateli innych
państw członkowskich oraz sprawiedliwe 
traktowanie wszystkich pacjentów, biorąc 
po uwagę ich potrzeby w zakresie opieki 
zdrowotnej, a nie przynależność do 
systemu zabezpieczenia społecznego ich 
państwa członkowskiego. W tej kwestii 
państwa członkowskie muszą respektować 
swobodne przemieszczanie się w ramach 
rynku wewnętrznego, zasadę 
niedyskryminacji m.in. ze względu na 
narodowość (a w przypadku osób 
prawnych ze względu na państwo 
członkowskie ich siedziby) oraz zasadność 
i proporcjonalność wszelkich środków 
ograniczających swobodne 
przemieszczanie się. W stosunku do 
podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną niniejsza dyrektywa nie 
przewiduje jednak wymogu akceptacji 
planowanego leczenia albo priorytetowego 
traktowania pacjentów z innych państw 
członkowskich ze szkodą dla innych 
pacjentów znajdujących się w podobnej 
sytuacji, przykładowo poprzez wydłużanie 
czasu oczekiwania na leczenie. Należy 
jednak opracować przepisy specjalne w 
przypadku ofiar wypadków i spiętrzenia 
nagłych wypadków, wymagających 
leczenia w przypadkach nagłych. 

Or. en

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że w razie wypadku (lub katastrofy naturalnej) opieka zdrowotna powinna być 
świadczona z zastosowaniem minimalnej ilości procedur wymagających uprzedniej zgody. 
Konieczność szybkiej reakcji w nagłych sytuacjach w strefach przygranicznych będzie 
wymagała szeroko zakrojonej współpracy państw członkowskich oraz ich służb pogotowia 
medycznego na szczeblu regionalnym.
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Poprawka 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W świetle orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości (wyrok z dnia 11 marca 
2004 r. w sprawie Komisja przeciwko 
Francji, C-496/01), wobec braku środków 
harmonizacji, prawo wspólnotowe nie 
wyklucza możliwości, by państwa 
członkowskie wymagały, w kontekście 
systemu zezwoleń, spełniania własnych 
standardów ochrony zdrowia publicznego 
od podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną, prowadzących działalność w 
innym państwie członkowskim, które chcą 
oferować swoje usługi pacjentom 
ubezpieczonym w pierwszym państwie 
członkowskim.  Jednak warunki, które 
należy spełnić w celu otrzymania zgody, 
nie mogą pokrywać się z równoważnymi 
warunkami ustawowymi, które zostały już 
spełnione w państwie członkowskim 
prowadzenia działalności.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie obywatelom standardów jakości co najmniej równoważnych 
ze standardami w państwie członkowskim ubezpieczenia.
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Poprawka 98
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ponadto pacjenci z innych państw 
członkowskich powinni być traktowani na 
równi z obywatelami państwa 
członkowskiego leczenia oraz, zgodnie z 
ogólnymi zasadami sprawiedliwości i 
niedyskryminacji uznanymi w art. 21 
Karty, nie mogą być w żaden sposób 
dyskryminowani ze względu na płeć, rasę, 
kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 
społeczne, cechy genetyczne, język, religię 
lub światopogląd, poglądy polityczne lub 
innego rodzaju, przynależność do 
mniejszości narodowej, majątek, 
urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną. Państwa 
członkowskie mogą w różny sposób 
traktować poszczególne grupy pacjentów 
tylko wówczas, gdy mogą wykazać, że jest 
to uzasadnione słusznymi względami 
medycznymi, tak jak w przypadku 
szczególnych środków skierowanych do 
kobiet lub do niektórych grup wiekowych 
(np. bezpłatne szczepienia dla dzieci lub 
osób starszych). Niniejsza dyrektywa 
uwzględnia prawa podstawowe i 
przestrzega zasad uznanych w 
szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a zatem 
dyrektywę tę należy wdrażać i stosować z 
należytym poszanowaniem prawa do 
równości wobec prawa i zasady 
niedyskryminacji zgodnie z ogólnymi 
zasadami prawa określonymi w art. 20 i 21 
Karty. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez 
uszczerbku dla dyrektywy Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne oraz 
innych dyrektyw wykonujących art. 13 

(13) Zgodnie z ogólnymi zasadami 
sprawiedliwości i niedyskryminacji 
uznanymi w art. 21 Karty pacjenci z 
innych państw członkowskich nie mogą 
być w żaden sposób dyskryminowani ze 
względu na płeć, rasę, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy 
genetyczne, język, religię lub 
światopogląd, poglądy polityczne lub 
innego rodzaju, przynależność do 
mniejszości narodowej, majątek, 
urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną. Państwa 
członkowskie mogą w różny sposób 
traktować poszczególne grupy pacjentów 
tylko wówczas, gdy mogą wykazać, że jest 
to uzasadnione słusznymi względami 
medycznymi, tak jak w przypadku 
szczególnych środków skierowanych do 
kobiet lub do niektórych grup wiekowych 
(np. bezpłatne szczepienia dla dzieci lub 
osób starszych). Niniejsza dyrektywa 
uwzględnia prawa podstawowe i 
przestrzega zasad uznanych w 
szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a zatem 
dyrektywę tę należy wdrażać i stosować z 
należytym poszanowaniem prawa do 
równości wobec prawa i zasady 
niedyskryminacji zgodnie z ogólnymi 
zasadami prawa określonymi w art. 20 i 21 
Karty. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez 
uszczerbku dla dyrektywy Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne oraz 
innych dyrektyw wykonujących art. 13 
Traktatu WE.
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Traktatu WE. W świetle powyższego w 
niniejszej dyrektywie przewiduje się, że 
pacjenci traktowani są na równi z 
obywatelami państwa członkowskiego 
leczenia, włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją, zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym, jak też i na 
podstawie prawa państwa członkowskiego 
leczenia. 

Or. nl

Uzasadnienie

Patrz również: uzasadnienie poprawki do punktu 12 preambuły.

Poprawka 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Jeżeli pacjenci z innego państwa 
członkowskiego wybierają krajową usługę 
publiczną w innym państwie, podlegają 
oni ramom ustawowym państwa 
członkowskiego, w którym są leczeni, lub 
regionu przyjmującego ich zarówno w 
odniesieniu do procedury przyjęcia, listy 
oczekujących lub wyboru lekarza, jak i do 
praw pacjenta i zasad obowiązujących w 
szpitalu.

Or. es

Uzasadnienie

Jeżeli pacjenci transgraniczni korzystaliby z innych praw niż pacjenci z danego kraju, 
sytuacja taka mogłaby prowadzić do wewnętrznych napięć i powstania podwójnego systemu.



PE418.293v01-00 56/72 AM\763599PL.doc

PL

Poprawka 100
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Z badań wynika, że szkoda powstaje 
w około 10 % przypadków udzielania 
opieki zdrowotnej. Zatem w celu 
zapobieżenia brakowi zaufania do tych 
mechanizmów, stanowiącemu barierę w 
korzystaniu z transgranicznej opieki 
zdrowotnej, niezbędne jest zapewnienie 
jasnych, wspólnych zasad dotyczących
postępowania w przypadkach szkody 
wyrządzonej w związku ze świadczeniem 
opieki zdrowotnej. Pokrycie szkody oraz 
odszkodowanie wypłacane przez systemy 
kraju, w którym następuje leczenie, nie 
powinno stać na przeszkodzie rozszerzeniu 
przez państwa członkowskie zakresu ich 
systemów krajowych w stosunku do ich 
własnych pacjentów zamierzających 
skorzystać z opieki zdrowotnej za granicą, 
jeżeli jest to korzystniejsze z punktu 
widzenia pacjenta, w szczególności w 
odniesieniu do pacjentów, w przypadku 
których skorzystanie z systemu opieki 
zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim jest konieczne. 

(15) Z badań wynika, że szkoda powstaje 
w około 10 % przypadków udzielania 
opieki zdrowotnej. Zatem w celu 
zapobieżenia brakowi zaufania do tych 
mechanizmów, stanowiącemu barierę w 
korzystaniu z transgranicznej opieki 
zdrowotnej, niezbędne jest zapewnienie, że 
państwa członkowskie, w których 
prowadzone jest leczenie, posiadają 
systemy (w tym zapewnienie dalszej 
opieki) obejmujące postępowanie w 
przypadkach szkody wyrządzonej w 
związku ze świadczeniem opieki 
zdrowotnej, jak określiło państwo 
członkowskie, w którym prowadzone jest 
leczenie. Pokrycie szkody oraz 
odszkodowanie wypłacane przez systemy 
kraju, w którym następuje leczenie, nie 
powinno stać na przeszkodzie rozszerzeniu 
przez państwa członkowskie zakresu ich 
systemów krajowych w stosunku do ich 
własnych pacjentów zamierzających 
skorzystać z opieki zdrowotnej za granicą, 
jeżeli jest to korzystniejsze z punktu 
widzenia pacjenta, w szczególności w 
odniesieniu do pacjentów, w przypadku 
których skorzystanie z systemu opieki 
zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim jest konieczne. 

Or. en

Uzasadnienie

Definicja szkody musi uwzględniać fakt, że państwa członkowskie mają różne wersje szkody 
ukute w swoich systemach prawnych. W celu uniknięcia pomyłek pacjenci poddani leczeniu 
powinni być objęci prawną definicją „szkody” stosowaną w państwie członkowskim leczenia.
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Poprawka 101
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Z badań wynika, że szkoda powstaje 
w około 10 % przypadków udzielania 
opieki zdrowotnej. Zatem w celu 
zapobieżenia brakowi zaufania do tych 
mechanizmów, stanowiącemu barierę w 
korzystaniu z transgranicznej opieki 
zdrowotnej, niezbędne jest zapewnienie 
jasnych, wspólnych zasad dotyczących 
postępowania w przypadkach szkody 
wyrządzonej w związku ze świadczeniem 
opieki zdrowotnej. Pokrycie szkody oraz 
odszkodowanie wypłacane przez systemy 
kraju, w którym następuje leczenie, nie 
powinno stać na przeszkodzie rozszerzeniu 
przez państwa członkowskie zakresu ich 
systemów krajowych w stosunku do ich 
własnych pacjentów zamierzających 
skorzystać z opieki zdrowotnej za granicą, 
jeżeli jest to korzystniejsze z punktu 
widzenia pacjenta, w szczególności w 
odniesieniu do pacjentów, w przypadku 
których skorzystanie z systemu opieki 
zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim jest konieczne. 

(15) Z badań wynika, że szkoda powstaje 
w około 10 % przypadków udzielania 
opieki zdrowotnej. Zatem w celu 
zapobieżenia brakowi zaufania do tych 
mechanizmów, stanowiącemu barierę w 
korzystaniu z transgranicznej opieki 
zdrowotnej, niezbędne jest zapewnienie 
jasnych, wspólnych zasad odnoszących się 
do przypadków szkody, której można 
uniknąć, wyrządzonej w związku ze 
świadczeniem opieki zdrowotnej. Pokrycie 
szkody oraz odszkodowanie wypłacane 
przez systemy kraju, w którym następuje 
leczenie, nie powinno stać na przeszkodzie 
rozszerzeniu przez państwa członkowskie 
zakresu ich systemów krajowych w 
stosunku do ich własnych pacjentów 
zamierzających skorzystać z opieki 
zdrowotnej za granicą, jeżeli jest to
korzystniejsze z punktu widzenia pacjenta, 
w szczególności w odniesieniu do 
pacjentów, w przypadku których 
skorzystanie z systemu opieki zdrowotnej 
w innym państwie członkowskim jest 
konieczne. 

Or. pt
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Poprawka 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że mechanizmy 
zapewniające ochronę pacjentów oraz 
odszkodowanie za taką szkodę są dostępne 
w przypadku opieki zdrowotnej 
świadczonej na ich terytorium oraz że 
odpowiadają rodzajowi i rozmiarowi 
ryzyka. Określenie rodzaju lub zasad 
funkcjonowania takiego mechanizmu jest 
jednak zadaniem państw członkowskich.

(16) Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że mechanizmy 
zapewniające ochronę pacjentów oraz 
odszkodowanie za taką szkodę są dostępne 
w przypadku opieki zdrowotnej 
świadczonej na ich terytorium oraz że 
odpowiadają rodzajowi i rozmiarowi 
ryzyka. Określenie rodzaju lub zasad 
funkcjonowania takiego mechanizmu jest 
jednak zadaniem państw członkowskich. W 
każdym przypadku należy opracować 
przepisy specjalne i szczegółowe środki na 
rzecz koordynacji celem koordynowania 
działalności szpitali będących centrami 
doskonałości, przede wszystkim w celu 
zapewnienia dostępu do najlepszych 
świadczeń zdrowotnych tym pacjentom w 
UE, którzy rzeczywiście ich potrzebują. W 
tym celu, a przede wszystkim w przypadku 
pacjentów, którzy dokonali wyboru, każde 
państwo członkowskie powinno wyznaczyć 
krajowe, regionalne i lokalne organy 
odpowiedzialne za orzekanie, w których 
przypadkach istnieje rzeczywista potrzeba 
skorzystania z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim oraz za 
sporządzanie list uprzedniej zgody na 
leczenie w centrum doskonałości w 
państwie członkowskim innym niż kraj 
zamieszkania pacjenta. Państwo 
członkowskie ubezpieczenia dostarcza 
zatem niezbędne środki finansowe na 
zwrot kosztów leczenia, na które udzielono 
uprzedniej zgody.

Or. it
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Uzasadnienie

Należy rozwijać europejskie centra doskonałości wyspecjalizowane w leczeniu danych 
chorób, a europejscy pacjenci powinni zostać upoważnieni do korzystania w pełni z ich usług.

Poprawka 103
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Prawo do ochrony danych osobowych 
jest prawem podstawowym uznanym w art. 
8 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Zapewnienie ciągłości 
transgranicznej opieki zdrowotnej 
uzależnione jest od przekazywania danych 
osobowych pacjenta dotyczących stanu 
jego zdrowia. Przepływ tych danych 
osobowych pomiędzy państwami 
członkowskimi powinien następować w 
swobodny sposób przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu praw podstawowych 
obywateli. Dyrektywa 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych ustanawia prawo 
obywateli do dostępu do danych 
osobowych dotyczących ich zdrowia, 
przykładowo zawartych w dokumentacji 
medycznej pacjenta, dotyczącej takich 
kwestii jak diagnoza, wyniki badań, oceny 
przez lekarzy, którzy świadczyli opiekę 
danemu pacjentowi, oraz do dokumentów 
dotyczących wszelkich przeprowadzonych 
u tego pacjenta zabiegów. Przepisy te mają 
zastosowanie także do opieki 
transgranicznej objętej zakresem niniejszej 
dyrektywy.

(17) Prawo do ochrony danych osobowych 
jest prawem podstawowym uznanym w art. 
8 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Zapewnienie ciągłości 
transgranicznej opieki zdrowotnej 
uzależnione jest od przekazywania danych 
osobowych pacjenta dotyczących stanu 
jego zdrowia. Przepływ tych danych 
osobowych pomiędzy państwami 
członkowskimi powinien następować w 
swobodny sposób przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu praw podstawowych 
obywateli. Dyrektywa 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych ustanawia prawo 
obywateli do dostępu do danych 
osobowych dotyczących ich zdrowia, 
przykładowo zawartych w dokumentacji 
medycznej pacjenta, dotyczącej takich 
kwestii jak diagnoza, wyniki badań, oceny 
przez lekarzy, którzy świadczyli opiekę 
danemu pacjentowi, oraz do dokumentów 
dotyczących wszelkich przeprowadzonych 
u tego pacjenta zabiegów. Przepisy te mają 
zastosowanie także do opieki 
transgranicznej objętej zakresem niniejszej 
dyrektywy. Pacjent powinien mieć 
możliwość sprzeciwienia się w każdej 
chwili publikacji dotyczących go danych i 
otrzymać potwierdzenie, że dotyczące go 
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dane zostały usunięte. 

Or. de

Poprawka 104
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W kilku orzeczeniach Trybunał 
Sprawiedliwości uznał prawo pacjentów 
jako osób ubezpieczonych do zwrotu 
kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w 
innym państwie członkowskim w ramach 
ich ustawowego systemu zabezpieczenia 
społecznego. Trybunał orzekł, że przepisy 
Traktatu dotyczące swobody świadczenia 
usług obejmują swobodę korzystających z 
opieki zdrowotnej, w tym osób, w 
przypadku których leczenie jest konieczne, 
w zakresie udania się do innego państwa 
członkowskiego w celu skorzystania tam z 
takiej opieki. Znajduje to także 
zastosowanie do korzystających z opieki 
zdrowotnej zamierzających uzyskać opiekę 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim za pośrednictwem innych 
środków, przykładowo za pośrednictwem 
usług e-zdrowia. Podczas gdy prawo 
wspólnotowe nie narusza kompetencji 
państw członkowskich do kształtowania 
ich systemów ochrony zdrowia i 
zabezpieczenia społecznego, państwa 
członkowskie, wykonując te kompetencje, 
muszą przestrzegać prawa wspólnotowego, 
w szczególności przepisów Traktatu 
dotyczących swobody świadczenia usług. 
Przepisy te zakazują państwom 
członkowskim wprowadzania oraz 
utrzymywania nieuzasadnionych 
ograniczeń w zakresie korzystania z tej 
swobody w sektorze opieki zdrowotnej.

(18) W kilku orzeczeniach Trybunał 
Sprawiedliwości uznał prawo pacjentów do 
zwrotu kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim lub towarów zakupionych 
w związku z opieką zdrowotną w innym 
państwie członkowskim w ramach ich 
ustawowego systemu zabezpieczenia 
społecznego, do którego należą pacjenci. 
Trybunał orzekł, że przepisy Traktatu 
dotyczące swobody świadczenia usług i 
oferowania towarów obejmują swobodę 
pacjentów do celowego uzyskiwania usług 
opieki zdrowotnej oraz do celowego 
nabywania towarów związanych z opieką 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim. Znajduje to także 
zastosowanie do korzystających z opieki 
zdrowotnej zamierzających uzyskać usługi 
opieki zdrowotnej w formie telemedycyny 
na terytorium państwa członkowskiego 
innego niż państwo, w którym są oni 
ubezpieczeni. Podczas gdy prawo 
wspólnotowe nie narusza kompetencji 
państw członkowskich do kształtowania 
ich systemów ochrony zdrowia i 
zabezpieczenia społecznego, państwa 
członkowskie, wykonując te kompetencje, 
muszą przestrzegać prawa wspólnotowego, 
w szczególności przepisów Traktatu 
dotyczących swobody świadczenia usług i 
oferowania towarów. Przepisy te zakazują 
państwom członkowskim wprowadzania 
oraz utrzymywania nieuzasadnionych 
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ograniczeń w zakresie tych swobód.

Or. nl

Uzasadnienie

Powyższy punkt preambuły ma zastosowanie nie tylko do usług, lecz także do zakupu towarów 
w kontekście transgranicznej opieki zdrowotnej. Poprawka ta wprowadza również trafniejsze 
brzmienie tego punktu preambuły.

Poprawka 105
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W kilku orzeczeniach Trybunał 
Sprawiedliwości uznał prawo pacjentów 
jako osób ubezpieczonych do zwrotu 
kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w 
innym państwie członkowskim w ramach 
ich ustawowego systemu zabezpieczenia 
społecznego. Trybunał orzekł, że przepisy 
Traktatu dotyczące swobody świadczenia 
usług obejmują swobodę korzystających z 
opieki zdrowotnej, w tym osób, w 
przypadku których leczenie jest konieczne, 
w zakresie udania się do innego państwa 
członkowskiego w celu skorzystania tam z 
takiej opieki. Znajduje to także 
zastosowanie do korzystających z opieki 
zdrowotnej zamierzających uzyskać opiekę 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim za pośrednictwem innych 
środków, przykładowo za pośrednictwem 
usług e-zdrowia. Podczas gdy prawo 
wspólnotowe nie narusza kompetencji 
państw członkowskich do kształtowania 
ich systemów ochrony zdrowia i 
zabezpieczenia społecznego, państwa 
członkowskie, wykonując te kompetencje, 
muszą przestrzegać prawa wspólnotowego, 
w szczególności przepisów Traktatu 

(18) W kilku orzeczeniach Trybunał 
Sprawiedliwości uznał prawo pacjentów 
jako osób ubezpieczonych do zwrotu 
kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w 
innym państwie członkowskim w ramach 
ich ustawowego systemu zabezpieczenia 
społecznego. Trybunał orzekł, że przepisy 
Traktatu dotyczące swobody świadczenia 
usług obejmują swobodę korzystających z 
opieki zdrowotnej, w tym osób, w 
przypadku których leczenie jest konieczne, 
w zakresie udania się do innego państwa 
członkowskiego w celu skorzystania tam z 
takiej opieki. Podczas gdy prawo 
wspólnotowe nie narusza kompetencji 
państw członkowskich do kształtowania 
ich systemów ochrony zdrowia i 
zabezpieczenia społecznego, państwa
członkowskie, wykonując te kompetencje, 
muszą przestrzegać prawa wspólnotowego, 
w szczególności przepisów Traktatu 
dotyczących swobody świadczenia usług. 
Przepisy te zakazują państwom 
członkowskim wprowadzania oraz 
utrzymywania nieuzasadnionych 
ograniczeń w zakresie korzystania z tej 
swobody w sektorze opieki zdrowotnej.
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dotyczących swobody świadczenia usług. 
Przepisy te zakazują państwom 
członkowskim wprowadzania oraz 
utrzymywania nieuzasadnionych 
ograniczeń w zakresie korzystania z tej 
swobody w sektorze opieki zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 106
Stefano Zappalà

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W kilku orzeczeniach Trybunał 
Sprawiedliwości uznał prawo pacjentów 
jako osób ubezpieczonych do zwrotu 
kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w 
innym państwie członkowskim w ramach 
ich ustawowego systemu zabezpieczenia 
społecznego. Trybunał orzekł, że przepisy 
Traktatu dotyczące swobody świadczenia 
usług obejmują swobodę korzystających z 
opieki zdrowotnej, w tym osób, w 
przypadku których leczenie jest konieczne, 
w zakresie udania się do innego państwa 
członkowskiego w celu skorzystania tam z 
takiej opieki. Znajduje to także 
zastosowanie do korzystających z opieki 
zdrowotnej zamierzających uzyskać opiekę 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim za pośrednictwem innych 
środków, przykładowo za pośrednictwem 
usług e-zdrowia. Podczas gdy prawo 
wspólnotowe nie narusza kompetencji 
państw członkowskich do kształtowania 
ich systemów ochrony zdrowia i 
zabezpieczenia społecznego, państwa 
członkowskie, wykonując te kompetencje, 
muszą przestrzegać prawa wspólnotowego, 
w szczególności przepisów Traktatu 
dotyczących swobody świadczenia usług. 
Przepisy te zakazują państwom 

(18) W kilku orzeczeniach Trybunał 
Sprawiedliwości uznał prawo pacjentów 
jako osób ubezpieczonych do zwrotu 
kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w 
innym państwie członkowskim w ramach 
ich ustawowego systemu zabezpieczenia 
społecznego. Trybunał orzekł, że przepisy
Traktatu dotyczące swobody świadczenia 
usług obejmują swobodę korzystających z 
opieki zdrowotnej, w tym osób, w 
przypadku których leczenie jest konieczne, 
w zakresie udania się do innego państwa 
członkowskiego w celu skorzystania tam z 
takiej opieki. Podczas gdy prawo 
wspólnotowe nie narusza kompetencji 
państw członkowskich do kształtowania 
ich systemów ochrony zdrowia i 
zabezpieczenia społecznego, państwa 
członkowskie, wykonując te kompetencje, 
muszą przestrzegać prawa wspólnotowego, 
w szczególności przepisów Traktatu 
dotyczących swobody świadczenia usług. 
Przepisy te zakazują państwom 
członkowskim wprowadzania oraz 
utrzymywania nieuzasadnionych 
ograniczeń w zakresie korzystania z tej 
swobody w sektorze opieki zdrowotnej.
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członkowskim wprowadzania oraz 
utrzymywania nieuzasadnionych 
ograniczeń w zakresie korzystania z tej 
swobody w sektorze opieki zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada ta nie została ustanowiona przez orzecznictwo. Wyrok, o którym mowa w punkcie 
preambuły jest więc mylący. W odniesieniu do apteki internetowej Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości (C-322/01) uznał natomiast, że niektóre ograniczenia krajowe dotyczące 
sprzedaży leków przez Internet są spójne z przepisami odnoszącymi się do rynku 
wewnętrznego, zapisanymi w traktacie. Aby zapewnić całkowitą jasność, propozycja ta nie 
powinna budzić wątpliwości co do legalności zasad dotyczących apteki internetowej na 
szczeblu państwa członkowskiego.

Poprawka 107
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W kilku orzeczeniach Trybunał 
Sprawiedliwości uznał prawo pacjentów 
jako osób ubezpieczonych do zwrotu 
kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w 
innym państwie członkowskim w ramach 
ich ustawowego systemu zabezpieczenia 
społecznego. Trybunał orzekł, że przepisy 
Traktatu dotyczące swobody świadczenia 
usług obejmują swobodę korzystających z 
opieki zdrowotnej, w tym osób, w 
przypadku których leczenie jest konieczne, 
w zakresie udania się do innego państwa 
członkowskiego w celu skorzystania tam z 
takiej opieki. Znajduje to także 
zastosowanie do korzystających z opieki 
zdrowotnej zamierzających uzyskać opiekę 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim za pośrednictwem innych 
środków, przykładowo za pośrednictwem 
usług e-zdrowia. Podczas gdy prawo 

(18) W kilku orzeczeniach Trybunał 
Sprawiedliwości uznał prawo pacjentów 
jako osób ubezpieczonych do zwrotu 
kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w 
innym państwie członkowskim w ramach 
ich ustawowego systemu zabezpieczenia 
społecznego. Trybunał orzekł, że przepisy 
Traktatu dotyczące swobody świadczenia 
usług obejmują swobodę korzystających z 
opieki zdrowotnej, w tym osób, w 
przypadku których leczenie jest konieczne, 
w zakresie udania się do innego państwa 
członkowskiego w celu skorzystania tam z 
takiej opieki. Podczas gdy prawo 
wspólnotowe nie narusza kompetencji 
państw członkowskich do kształtowania 
ich systemów ochrony zdrowia i 
zabezpieczenia społecznego, państwa 
członkowskie, wykonując te kompetencje, 
muszą przestrzegać prawa wspólnotowego, 
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wspólnotowe nie narusza kompetencji 
państw członkowskich do kształtowania 
ich systemów ochrony zdrowia i 
zabezpieczenia społecznego, państwa 
członkowskie, wykonując te kompetencje, 
muszą przestrzegać prawa wspólnotowego, 
w szczególności przepisów Traktatu 
dotyczących swobody świadczenia usług. 
Przepisy te zakazują państwom 
członkowskim wprowadzania oraz 
utrzymywania nieuzasadnionych 
ograniczeń w zakresie korzystania z tej 
swobody w sektorze opieki zdrowotnej.

w szczególności przepisów Traktatu 
dotyczących swobody świadczenia usług. 
Przepisy te zakazują państwom 
członkowskim wprowadzania oraz 
utrzymywania nieuzasadnionych 
ograniczeń w zakresie korzystania z tej 
swobody w sektorze opieki zdrowotnej.

Or. de

Uzasadnienie

Sformułowanie to wprowadza w błąd, gdyż orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości nie 
dotyczyło kwestii usług w ramach e-zdrowie. Trybunał Sprawiedliwości uznał natomiast 
(np. w odniesieniu do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych), że krajowe zakazy 
sprzedaży produktów leczniczych wydawanych na receptę są zgodne z traktatem (sprawa C-
322/01, Deutscher Apothekerverband). Aby zapewnić jasność prawną, projekt dyrektywy nie 
powinien zawierać żadnych sformułowań, które mogą być sprzeczne.

Poprawka 108
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W kilku orzeczeniach Trybunał 
Sprawiedliwości uznał prawo pacjentów 
jako osób ubezpieczonych do zwrotu 
kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w 
innym państwie członkowskim w ramach 
ich ustawowego systemu zabezpieczenia 
społecznego. Trybunał orzekł, że przepisy 
Traktatu dotyczące swobody świadczenia 
usług obejmują swobodę korzystających z 
opieki zdrowotnej, w tym osób, w 
przypadku których leczenie jest konieczne, 
w zakresie udania się do innego państwa 

(18) W kilku orzeczeniach Trybunał 
Sprawiedliwości uznał prawo pacjentów 
jako osób ubezpieczonych do zwrotu 
kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w 
innym państwie członkowskim w ramach 
ich ustawowego systemu zabezpieczenia 
społecznego. Trybunał orzekł, że przepisy 
Traktatu dotyczące swobody świadczenia 
usług obejmują swobodę korzystających z 
opieki zdrowotnej, w tym osób, w 
przypadku których leczenie jest konieczne, 
w zakresie udania się do innego państwa 
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członkowskiego w celu skorzystania tam z 
takiej opieki. Znajduje to także 
zastosowanie do korzystających z opieki 
zdrowotnej zamierzających uzyskać opiekę 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim za pośrednictwem innych 
środków, przykładowo za pośrednictwem 
usług e-zdrowia. Podczas gdy prawo 
wspólnotowe nie narusza kompetencji 
państw członkowskich do kształtowania 
ich systemów ochrony zdrowia i 
zabezpieczenia społecznego, państwa 
członkowskie, wykonując te kompetencje, 
muszą przestrzegać prawa wspólnotowego, 
w szczególności przepisów Traktatu 
dotyczących swobody świadczenia usług. 
Przepisy te zakazują państwom 
członkowskim wprowadzania oraz 
utrzymywania nieuzasadnionych 
ograniczeń w zakresie korzystania z tej 
swobody w sektorze opieki zdrowotnej.

członkowskiego w celu skorzystania tam z 
takiej opieki. Podczas gdy prawo 
wspólnotowe nie narusza kompetencji 
państw członkowskich do kształtowania 
ich systemów ochrony zdrowia i 
zabezpieczenia społecznego, państwa 
członkowskie, wykonując te kompetencje, 
muszą przestrzegać prawa wspólnotowego, 
w szczególności przepisów Traktatu 
dotyczących swobody świadczenia usług. 
Przepisy te zakazują państwom 
członkowskim wprowadzania oraz 
utrzymywania nieuzasadnionych 
ograniczeń w zakresie korzystania z tej 
swobody w sektorze opieki zdrowotnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Zasada ta nie została ustanowiona w orzecznictwie. Należy ją zatem wykreślić. Powyższa 
poprawka jest również powiązana z poprawką do punktu 41a preambuły (nowego).

Poprawka 109
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zgodnie z zasadami ustanowionymi 
przez Trybunał Sprawiedliwości oraz nie 
stwarzając zagrożenia dla równowagi 
finansowej państw członkowskich w 
zakresie systemów ochrony zdrowia i 
zabezpieczenia społecznego, pacjentom, 
pracownikom służby medycznej, 
podmiotom świadczącym opiekę 

skreślony
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zdrowotną oraz instytucjom 
zabezpieczenia społecznego należy 
zapewnić większą pewność prawną w 
zakresie zwrotu kosztów opieki 
zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie i wdrażanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pozostaje w 
wyłącznej gestii państw członkowskich i wiele z nich już poradziło sobie z tą kwestią. Nie ma 
potrzeby uwzględniania tej kwestii w oddzielnej dyrektywie w sprawie transgranicznej opieki 
zdrowotnej.

Poprawka 110
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Należy wprowadzić wymóg, aby także 
pacjenci korzystający z opieki zdrowotnej 
w innym państwie członkowskim w 
okolicznościach innych niż przewidziane 
w kontekście koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, ustanowionej 
w drodze rozporządzenia (WE) nr 
1408/71, mieli możliwość korzystania z 
zasad dotyczących swobodnego przepływu 
usług zgodnie z Traktatem oraz 
postanowieniami niniejszej dyrektywy. 
Pacjenci powinni otrzymać gwarancję 
pokrycia kosztów takiej opieki zdrowotnej 
co najmniej na poziomie stosowanym do 
takiej samej lub podobnej opieki 
zdrowotnej w przypadku, gdyby udzielono 
jej na terytorium ich państwa 
członkowskiego ubezpieczenia. Zapewnia 
to pełne poszanowanie odpowiedzialności 
państw członkowskich za określanie 
zakresu uprawnień ich obywateli do 
opieki zdrowotnej oraz pozwala uniknąć 

skreślony
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istotnego wpływu na finansowanie 
krajowych systemów opieki zdrowotnej. W 
ustawodawstwie krajowym państwa 
członkowskie mogą jednak przewidzieć, że 
zwrot kosztów leczenia następuje według 
stawek obowiązujących w państwie 
członkowskim leczenia w przypadku, gdy 
jest to korzystniejsze dla pacjenta. 
Sytuacja taka będzie miała miejsce 
szczególnie w przypadku każdego leczenia 
prowadzonego w ramach europejskich 
sieci referencyjnych wspomnianych w art. 
15 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.

Poprawka 111
Maria Berger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Należy wprowadzić wymóg, aby także 
pacjenci korzystający z opieki zdrowotnej 
w innym państwie członkowskim w 
okolicznościach innych niż przewidziane w 
kontekście koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, ustanowionej 
w drodze rozporządzenia (WE) nr 1408/71, 
mieli możliwość korzystania z zasad 
dotyczących swobodnego przepływu usług 
zgodnie z Traktatem oraz postanowieniami 

(21) Należy wprowadzić wymóg, aby także 
pacjenci korzystający z opieki zdrowotnej 
w innym państwie członkowskim w 
okolicznościach innych niż przewidziane w 
kontekście koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, ustanowionej 
w drodze rozporządzenia (WE) nr 1408/71, 
mieli możliwość korzystania z zasad 
dotyczących swobodnego przepływu usług 
zgodnie z Traktatem oraz postanowieniami 
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niniejszej dyrektywy. Pacjenci powinni 
otrzymać gwarancję pokrycia kosztów 
takiej opieki zdrowotnej co najmniej na 
poziomie stosowanym do takiej samej lub 
podobnej opieki zdrowotnej w przypadku, 
gdyby udzielono jej na terytorium ich 
państwa członkowskiego ubezpieczenia. 
Zapewnia to pełne poszanowanie 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie zakresu uprawnień ich 
obywateli do opieki zdrowotnej oraz 
pozwala uniknąć istotnego wpływu na 
finansowanie krajowych systemów opieki 
zdrowotnej. W ustawodawstwie krajowym 
państwa członkowskie mogą jednak
przewidzieć, że zwrot kosztów leczenia 
następuje według stawek obowiązujących 
w państwie członkowskim leczenia w 
przypadku, gdy jest to korzystniejsze dla 
pacjenta. Sytuacja taka będzie miała
miejsce szczególnie w przypadku każdego 
leczenia prowadzonego w ramach 
europejskich sieci referencyjnych 
wspomnianych w art. 15 niniejszej 
dyrektywy.

niniejszej dyrektywy. Pacjenci powinni 
otrzymać gwarancję pokrycia kosztów 
takiej opieki zdrowotnej. Zapewnia to 
pełne poszanowanie odpowiedzialności 
państw członkowskich za określanie 
zakresu uprawnień ich obywateli do opieki 
zdrowotnej oraz pozwala uniknąć istotnego 
wpływu na finansowanie krajowych 
systemów opieki zdrowotnej. W 
ustawodawstwie krajowym państwa 
członkowskie przewidują, że zwrot 
kosztów leczenia następuje według stawek 
obowiązujących w państwie członkowskim 
leczenia w przypadku, gdy jest to 
korzystniejsze dla pacjenta. Sytuacja taka 
ma miejsce szczególnie w przypadku 
każdego leczenia prowadzonego w ramach 
europejskich sieci referencyjnych 
wspomnianych w art. 15 niniejszej 
dyrektywy.

Or. de

Poprawka 112
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Należy wprowadzić wymóg, aby także 
pacjenci korzystający z opieki zdrowotnej 
w innym państwie członkowskim w 
okolicznościach innych niż przewidziane w 
kontekście koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, ustanowionej 
w drodze rozporządzenia (WE) nr 1408/71, 
mieli możliwość korzystania z zasad 
dotyczących swobodnego przepływu usług 
zgodnie z Traktatem oraz postanowieniami 

(21) Należy wprowadzić wymóg, aby także 
pacjenci korzystający z opieki zdrowotnej 
w innym państwie członkowskim w 
okolicznościach innych niż przewidziane w 
kontekście koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, ustanowionej 
w drodze rozporządzenia (WE) nr 1408/71, 
mieli możliwość korzystania z zasad 
dotyczących swobodnego przepływu usług 
i towarów zgodnie z Traktatem oraz 
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niniejszej dyrektywy. Pacjenci powinni 
otrzymać gwarancję pokrycia kosztów 
takiej opieki zdrowotnej co najmniej na 
poziomie stosowanym do takiej samej lub 
podobnej opieki zdrowotnej w przypadku, 
gdyby udzielono jej na terytorium ich 
państwa członkowskiego ubezpieczenia. 
Zapewnia to pełne poszanowanie 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie zakresu uprawnień ich 
obywateli do opieki zdrowotnej oraz 
pozwala uniknąć istotnego wpływu na 
finansowanie krajowych systemów opieki 
zdrowotnej. W ustawodawstwie krajowym 
państwa członkowskie mogą jednak 
przewidzieć, że zwrot kosztów leczenia 
następuje według stawek obowiązujących 
w państwie członkowskim leczenia w 
przypadku, gdy jest to korzystniejsze dla 
pacjenta. Sytuacja taka będzie miała 
miejsce szczególnie w przypadku każdego 
leczenia prowadzonego w ramach 
europejskich sieci referencyjnych 
wspomnianych w art. 15 niniejszej 
dyrektywy.

postanowieniami niniejszej dyrektywy. 
Pacjenci powinni otrzymać gwarancję 
pokrycia kosztów takiej opieki zdrowotnej 
i takich towarów co najmniej na poziomie 
stosowanym do takiej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej lub towarów w 
przypadku, gdyby udzielono jej lub zostały 
one zakupione na terytorium ich państwa 
członkowskiego ubezpieczenia. Zapewnia 
to pełne poszanowanie odpowiedzialności 
państw członkowskich za określanie 
zakresu uprawnień ich obywateli do opieki 
zdrowotnej oraz pozwala uniknąć istotnego 
wpływu na finansowanie krajowych 
systemów opieki zdrowotnej. W 
ustawodawstwie krajowym państwa 
członkowskie mogą jednak przewidzieć, że 
zwrot kosztów leczenia następuje według 
stawek obowiązujących w państwie 
członkowskim leczenia w przypadku, gdy 
jest to korzystniejsze dla pacjenta. Sytuacja 
taka będzie miała miejsce szczególnie w 
przypadku każdego leczenia prowadzonego 
w ramach europejskich sieci 
referencyjnych wspomnianych w art. 15 
niniejszej dyrektywy.

Or. nl

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie nie tylko do usług, lecz także do zakupu towarów 
w kontekście transgranicznej opieki zdrowotnej. Poprawka ta wprowadza również trafniejsze 
brzmienie ww. punktu preambuły.

Poprawka 113
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Należy wprowadzić wymóg, aby także 
pacjenci korzystający z opieki zdrowotnej 

(21) Należy wprowadzić wymóg, aby także 
pacjenci korzystający z opieki zdrowotnej 
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w innym państwie członkowskim w 
okolicznościach innych niż przewidziane w 
kontekście koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, ustanowionej 
w drodze rozporządzenia (WE) nr 1408/71, 
mieli możliwość korzystania z zasad 
dotyczących swobodnego przepływu usług 
zgodnie z Traktatem oraz postanowieniami 
niniejszej dyrektywy. Pacjenci powinni 
otrzymać gwarancję pokrycia kosztów 
takiej opieki zdrowotnej co najmniej na 
poziomie stosowanym do takiej samej lub 
podobnej opieki zdrowotnej w przypadku, 
gdyby udzielono jej na terytorium ich 
państwa członkowskiego ubezpieczenia. 
Zapewnia to pełne poszanowanie 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie zakresu uprawnień ich 
obywateli do opieki zdrowotnej oraz 
pozwala uniknąć istotnego wpływu na 
finansowanie krajowych systemów opieki 
zdrowotnej. W ustawodawstwie krajowym 
państwa członkowskie mogą jednak 
przewidzieć, że zwrot kosztów leczenia 
następuje według stawek obowiązujących 
w państwie członkowskim leczenia w 
przypadku, gdy jest to korzystniejsze dla 
pacjenta. Sytuacja taka będzie miała 
miejsce szczególnie w przypadku każdego 
leczenia prowadzonego w ramach 
europejskich sieci referencyjnych 
wspomnianych w art. 15 niniejszej 
dyrektywy.

w innym państwie członkowskim w 
okolicznościach innych niż przewidziane w 
kontekście koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, ustanowionej 
w drodze rozporządzenia (WE) nr 1408/71, 
mieli możliwość korzystania z zasad 
dotyczących swobodnego przepływu usług 
zgodnie z Traktatem oraz postanowieniami 
niniejszej dyrektywy. Pacjenci powinni 
otrzymać gwarancję pokrycia kosztów 
takiej opieki zdrowotnej co najmniej na 
poziomie stosowanym do tego rodzaju
opieki zdrowotnej w przypadku, gdyby 
udzielono jej na terytorium ich państwa 
członkowskiego ubezpieczenia. Zapewnia 
to pełne poszanowanie odpowiedzialności 
państw członkowskich za określanie 
zakresu uprawnień ich obywateli do opieki 
zdrowotnej oraz pozwala uniknąć istotnego 
wpływu na finansowanie krajowych 
systemów opieki zdrowotnej. W 
ustawodawstwie krajowym państwa 
członkowskie mogą jednak przewidzieć, że 
zwrot kosztów leczenia następuje według 
stawek obowiązujących w państwie 
członkowskim leczenia w przypadku, gdy 
jest to korzystniejsze dla pacjenta. Sytuacja 
taka będzie miała miejsce szczególnie w 
przypadku każdego leczenia prowadzonego 
w ramach europejskich sieci 
referencyjnych wspomnianych w art. 15 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Zwrot „takiej samej lub podobnej” opieki zdrowotnej jest niejasny pod względem prawnym i 
należy go skreślić.
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Poprawka 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Należy wprowadzić wymóg, aby także 
pacjenci korzystający z opieki zdrowotnej 
w innym państwie członkowskim w 
okolicznościach innych niż przewidziane w 
kontekście koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, ustanowionej 
w drodze rozporządzenia (WE) nr 1408/71, 
mieli możliwość korzystania z zasad 
dotyczących swobodnego przepływu usług 
zgodnie z Traktatem oraz postanowieniami 
niniejszej dyrektywy. Pacjenci powinni 
otrzymać gwarancję pokrycia kosztów 
takiej opieki zdrowotnej co najmniej na 
poziomie stosowanym do takiej samej lub 
podobnej opieki zdrowotnej w przypadku, 
gdyby udzielono jej na terytorium ich 
państwa członkowskiego ubezpieczenia. 
Zapewnia to pełne poszanowanie 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie zakresu uprawnień ich 
obywateli do opieki zdrowotnej oraz 
pozwala uniknąć istotnego wpływu na 
finansowanie krajowych systemów opieki 
zdrowotnej. W ustawodawstwie krajowym 
państwa członkowskie mogą jednak 
przewidzieć, że zwrot kosztów leczenia 
następuje według stawek obowiązujących 
w państwie członkowskim leczenia w 
przypadku, gdy jest to korzystniejsze dla 
pacjenta. Sytuacja taka będzie miała 
miejsce szczególnie w przypadku każdego 
leczenia prowadzonego w ramach 
europejskich sieci referencyjnych 
wspomnianych w art. 15 niniejszej 
dyrektywy.

(21) Należy wprowadzić wymóg, aby także 
pacjenci korzystający z opieki zdrowotnej 
w innym państwie członkowskim w 
okolicznościach innych niż przewidziane w 
kontekście koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, ustanowionej 
w drodze rozporządzenia (WE) nr 1408/71, 
mieli możliwość korzystania z zasad 
dotyczących swobodnego przepływu usług 
zgodnie z Traktatem oraz postanowieniami 
niniejszej dyrektywy. Pacjenci powinni 
otrzymać gwarancję pokrycia kosztów 
takiej opieki zdrowotnej co najmniej na 
poziomie stosowanym do takiej samej lub 
podobnej opieki zdrowotnej w przypadku, 
gdyby udzielono jej na terytorium ich 
państwa członkowskiego ubezpieczenia. 
Zapewnia to pełne poszanowanie 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie zakresu uprawnień ich 
obywateli do opieki zdrowotnej.
Jednocześnie należy unikać istotnego 
wpływu na finansowanie krajowych 
systemów opieki zdrowotnej. W 
ustawodawstwie krajowym państwa 
członkowskie mogą jednak przewidzieć, że 
zwrot kosztów leczenia następuje według 
stawek obowiązujących w państwie 
członkowskim leczenia w przypadku, gdy 
jest to korzystniejsze dla pacjenta. Sytuacja 
taka będzie miała miejsce szczególnie w 
przypadku każdego leczenia prowadzonego 
w ramach europejskich sieci 
referencyjnych wspomnianych w art. 15 
niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 115
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym z punktu widzenia 
pacjenta oba systemy są spójne, a 
zastosowanie znajduje bądź niniejsza 
dyrektywa, bądź rozporządzenie 1408/71. 
W każdym przypadku ubezpieczony 
występujący o zgodę na skorzystanie w 
innym państwie członkowskim z leczenia 
stosownego do jego stanu chorobowego 
zawsze otrzymuje tę zgodę na warunkach 
określonych w rozporządzeniu 1408/71 i 
883/04, jeżeli dane leczenie nie może 
zostać zapewnione w okresie rozsądnym z 
medycznego punktu widzenia, mając na 
uwadze obecny stan zdrowia tej osoby 
oraz prawdopodobny przebieg choroby. 
Nie można pozbawić pacjenta bardziej 
korzystnych uprawnień 
zagwarantowanych w rozporządzeniu 
1408/71 i 883/04, jeśli spełnione są 
warunki przysługiwania tych uprawnień.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.
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