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Poprawka 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Pacjent może wybrać system bardziej 
mu odpowiadający, jednak w każdym 
przypadku, gdy zastosowanie 
rozporządzenia 1408/71 jest korzystniejsze 
dla pacjenta, nie można odmówić 
pacjentowi uprawnień gwarantowanych w 
tym rozporządzeniu.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Występowanie różnic między prawami pacjentów korzystających z opieki transgranicznej 
a prawami pacjentów wnioskujących o opiekę w innych państwach mogłoby prowadzić do 
napięć wewnętrznych i powstania systemów dualistycznych.

Poprawka 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Pacjent może wybrać system bardziej 
mu odpowiadający, jednak w każdym 
przypadku, gdy zastosowanie 
rozporządzenia 1408/71 jest korzystniejsze 
dla pacjenta, nie można odmówić 
pacjentowi uprawnień gwarantowanych w 
tym rozporządzeniu.

skreślony

Or. es
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Uzasadnienie

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a  ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Poprawka 118
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Pacjent może wybrać system bardziej 
mu odpowiadający, jednak w każdym 
przypadku, gdy zastosowanie 
rozporządzenia 1408/71 jest korzystniejsze 
dla pacjenta, nie można odmówić 
pacjentowi uprawnień gwarantowanych w 
tym rozporządzeniu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

To apply and implement the case law of European Court 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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Poprawka 119
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Pacjent może wybrać system bardziej 
mu odpowiadający, jednak w każdym 
przypadku, gdy zastosowanie 
rozporządzenia 1408/71 jest korzystniejsze 
dla pacjenta, nie można odmówić 
pacjentowi uprawnień gwarantowanych w 
tym rozporządzeniu.

(23) W każdym przypadku, gdy 
zastosowanie rozporządzenia 1408/71 jest 
korzystniejsze dla pacjenta, nie można 
odmówić pacjentowi uprawnień 
gwarantowanych w tym rozporządzeniu.

Or. fr

Uzasadnienie

Teoretycznie i zasadniczo pacjent powinien mieć możliwość dokonania takiego wyboru, aby 
jednak zagwarantować ten wybór, konieczne byłoby poczynienie inwestycji w zakresie 
informacji, zapewniających, że będą one kompleksowe i na bieżąco aktualizowane, co nie jest 
możliwe. W konsekwencji możliwość wyboru jest złudna, a pacjent nie może dokonać wyboru 
z uwzględnieniem wszystkich faktów.

Poprawka 120
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W żadnym przypadku pacjent nie 
powinien czerpać korzyści finansowych z 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
państwie członkowskim, a pokrycie
kosztów powinno ograniczać się jedynie do 
kosztów rzeczywistych otrzymanej opieki 
zdrowotnej.

(24) W żadnym przypadku pacjent nie 
powinien czerpać korzyści finansowych z 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
państwie członkowskim ani w wyniku 
zakupu w tym państwie produktu 
związanego z opieką zdrowotną. Pokrycie
kosztów powinno zatem ograniczać się 
jedynie do kosztów rzeczywiście 
poniesionych.

Or. nl
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Uzasadnienie

Dyrektywa dotyczy nie tylko świadczenia usług, ale również zakupu produktów w ramach 
transgranicznej opieki zdrowotnej. W związku z tym sformułowanie punktu preambuły zostało 
poprawione.

Poprawka 121
Maria Berger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W żadnym przypadku pacjent nie 
powinien czerpać korzyści finansowych z 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
państwie członkowskim, a pokrycie 
kosztów powinno ograniczać się jedynie do 
kosztów rzeczywistych otrzymanej opieki 
zdrowotnej.

(24) W żadnym przypadku pacjent nie 
powinien czerpać korzyści finansowych z 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
państwie członkowskim, a pokrycie 
kosztów powinno ograniczać się jedynie do 
kosztów rzeczywistych otrzymanej opieki 
zdrowotnej. Państwa członkowskie 
powinny jednak pokryć również inne 
koszty związane z opieką zdrowotną, na 
przykład koszty leczenia terapeutycznego.

Or. de

Poprawka 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W żadnym przypadku pacjent nie 
powinien czerpać korzyści finansowych z 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
państwie członkowskim, a pokrycie 
kosztów powinno ograniczać się jedynie do 
kosztów rzeczywistych otrzymanej opieki 
zdrowotnej.

(24) W żadnym przypadku pacjent nie 
powinien czerpać korzyści finansowych z 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
państwie członkowskim, a pokrycie 
kosztów powinno ograniczać się jedynie do 
kosztów rzeczywistych otrzymanej opieki 
zdrowotnej. Państwa członkowskie mogą 
decydować o pokryciu innych związanych 
kosztów, na przykład kosztów podróży i 
zakwaterowania lub leczenia 
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terapeutycznego, pod warunkiem że 
łączny koszt nie przekracza kwoty 
wypłacanej w państwie członkowskim 
ubezpieczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ułatwić pacjentom korzystanie z opieki zdrowotnej za granicą, państwa członkowskie 
powinny być również uprawnione do pokrywania między innymi kosztów zakwaterowania i 
podróży.

Poprawka 123
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Celem niniejszej dyrektywy nie jest 
stworzenie uprawnienia do zwrotu kosztów 
leczenia w innym państwie członkowskim, 
jeżeli takie leczenie nie jest objęte 
zakresem świadczeń przewidzianym w 
ustawodawstwie państwa członkowskiego 
ubezpieczenia pacjenta. Niniejsza 
dyrektywa nie stoi również na 
przeszkodzie rozszerzeniu przez państwa 
członkowskie ich systemu świadczeń 
rzeczowych na opiekę zdrowotną 
świadczoną w innym państwie 
członkowskim, zgodnie z przepisami tego 
państwa członkowskiego.

(25) Celem niniejszej dyrektywy nie jest 
stworzenie uprawnienia do zwrotu kosztów 
leczenia lub zakupu produktu związanego 
z opieką zdrowotną w innym państwie 
członkowskim, jeżeli takie leczenie lub 
produkt nie są objęte zakresem świadczeń 
przewidzianym w ustawodawstwie 
państwa członkowskiego ubezpieczenia 
pacjenta. Niniejsza dyrektywa nie stoi 
również na przeszkodzie rozszerzeniu 
przez państwa członkowskie ich systemu 
świadczeń rzeczowych i produktów 
związanych z opieką zdrowotną na opiekę 
zdrowotną świadczoną w innym państwie 
członkowskim lub produkty związane z 
opieką zdrowotną nabywane w tym 
państwie, zgodnie z przepisami tego 
państwa członkowskiego.

Or. nl

Uzasadnienie

Dyrektywa dotyczy nie tylko świadczenia usług, ale również zakupu produktów w ramach 
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transgranicznej opieki zdrowotnej. W związku z tym sformułowanie punktu preambuły zostało 
poprawione.

Poprawka 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Celem niniejszej dyrektywy nie jest 
stworzenie uprawnienia do zwrotu kosztów 
leczenia w innym państwie członkowskim, 
jeżeli takie leczenie nie jest objęte 
zakresem świadczeń przewidzianym w 
ustawodawstwie państwa członkowskiego 
ubezpieczenia pacjenta. Niniejsza 
dyrektywa nie stoi również na 
przeszkodzie rozszerzeniu przez państwa 
członkowskie ich systemu świadczeń 
rzeczowych na opiekę zdrowotną 
świadczoną w innym państwie 
członkowskim, zgodnie z przepisami tego 
państwa członkowskiego.

(25) Celem niniejszej dyrektywy nie jest 
stworzenie uprawnienia do zwrotu kosztów 
leczenia w innym państwie członkowskim, 
jeżeli takie leczenie nie jest objęte 
zakresem świadczeń przewidzianym w 
ustawodawstwie państwa członkowskiego 
ubezpieczenia pacjenta, ani zmiana 
warunków, które należy spełnić, by 
otrzymać to uprawnienie, jeżeli zostały 
one określone w ustawodawstwie państwa 
członkowskiego ubezpieczenia. Niniejsza 
dyrektywa nie stoi również na 
przeszkodzie rozszerzeniu przez państwa 
członkowskie ich systemu świadczeń 
rzeczowych na opiekę zdrowotną 
świadczoną w innym państwie 
członkowskim, zgodnie z przepisami tego 
państwa członkowskiego.

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 152 TWE organizacja usług zdrowotnych należy do kompetencji państw 
członkowskich.
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Poprawka 125
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Celem niniejszej dyrektywy nie jest 
stworzenie uprawnienia do zwrotu 
kosztów leczenia w innym państwie 
członkowskim, jeżeli takie leczenie nie jest 
objęte zakresem świadczeń przewidzianym 
w ustawodawstwie państwa 
członkowskiego ubezpieczenia pacjenta.
Niniejsza dyrektywa nie stoi również na 
przeszkodzie rozszerzeniu przez państwa 
członkowskie ich systemu świadczeń 
rzeczowych na opiekę zdrowotną 
świadczoną w innym państwie 
członkowskim, zgodnie z przepisami tego 
państwa członkowskiego.

(25) Niniejsza dyrektywa uznaje fakt, że 
prawo do korzystania z możliwości 
leczenia nie zawsze jest określane przez 
państwa członkowskie na szczeblu 
krajowym oraz że państwa członkowskie 
mogą organizować swoje systemy opieki 
zdrowotnej i systemy zabezpieczenia 
społecznego w sposób przewidujący 
ustalanie prawa do korzystania z leczenia 
na szczeblu regionalnym lub lokalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uwzględnia systemy opieki zdrowotnej, które nie są organizowane na 
szczeblu krajowym.

Poprawka 126
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Celem niniejszej dyrektywy nie jest 
stworzenie uprawnienia do zwrotu kosztów 
leczenia w innym państwie członkowskim, 
jeżeli takie leczenie nie jest objęte 
zakresem świadczeń przewidzianym w 
ustawodawstwie państwa członkowskiego 
ubezpieczenia pacjenta. Niniejsza 
dyrektywa nie stoi również na 

(25) Celem niniejszej dyrektywy nie jest 
stworzenie uprawnienia do zwrotu kosztów 
leczenia w innym państwie członkowskim, 
jeżeli takie leczenie nie jest objęte 
zakresem świadczeń przewidzianym w 
ustawodawstwie państwa członkowskiego 
ubezpieczenia pacjenta. Niniejsza 
dyrektywa nie stoi również na 
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przeszkodzie rozszerzeniu przez państwa 
członkowskie ich systemu świadczeń 
rzeczowych na opiekę zdrowotną 
świadczoną w innym państwie 
członkowskim, zgodnie z przepisami tego 
państwa członkowskiego.

przeszkodzie rozszerzeniu przez państwa 
członkowskie ich systemu świadczeń 
rzeczowych na opiekę zdrowotną 
świadczoną w innym państwie 
członkowskim, zgodnie z przepisami tego 
państwa członkowskiego. Niniejsza 
dyrektywa uznaje fakt, że prawo do 
korzystania z możliwości leczenia nie 
zawsze jest określane przez państwa 
członkowskie na szczeblu krajowym oraz
że państwa członkowskie mogą 
organizować swoje systemy opieki 
zdrowotnej i systemy zabezpieczenia 
społecznego w sposób przewidujący 
ustalanie prawa do korzystania z leczenia 
na szczeblu regionalnym lub lokalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy i procedury określania uprawnień są zróżnicowane w poszczególnych państwach 
członkowskich, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w dokumencie.

Poprawka 127
Iles Braghetto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Niniejsza dyrektywa uznaje fakt, że 
prawo do korzystania z możliwości 
leczenia nie zawsze jest określane przez 
państwa członkowskie na szczeblu 
krajowym oraz że nie wszystkie państwa 
członkowskie dysponują określonym 
wykazem usług, które świadczą lub 
których nie świadczą. Państwa 
członkowskie muszą zachować prawo do 
organizowania własnych systemów opieki 
zdrowotnej i systemów zabezpieczenia 
społecznego w taki sposób, aby dostępność 
rodzajów leczenia i prawo do korzystania 
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z nich mogły być określane na szczeblu 
regionalnym lub lokalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre systemy opieki zdrowotnej nie mają na szczeblu krajowym kryteriów przysługiwania 
uprawnień służących do określania dostępu do poszczególnych rodzajów leczenia lub 
określonego „koszyka świadczeń”, które wszystkie objęte nim osoby mają prawo otrzymać. W 
przedmiotowej dyrektywie w pełni powinno uznać się fakt, że w niektórych państwach 
członkowskich decyzje dotyczące planowania i finansowania systemów opieki zdrowotnej 
podejmowane są na szczeblu niższym niż krajowy.

Poprawka 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Niniejsza dyrektywa nie reguluje 
transferu uprawnień wynikających z 
zabezpieczenia społecznego między 
państwami członkowskimi, ani żadnej 
innej koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Wyłącznym 
celem przepisów dotyczących uprzedniej 
zgody i zwrotu kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim jest umożliwienie swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej, zarówno 
dla pacjentów, jak i dla podmiotów 
świadczących opiekę zdrowotną, oraz 
usunięcie nieuzasadnionych barier w 
korzystaniu z tej podstawowej swobody w 
ramach państwa członkowskiego 
ubezpieczenia pacjenta. Niniejsza 
dyrektywa respektuje zatem w pełni 
różnice między krajowymi systemami 
opieki zdrowotnej oraz odpowiedzialność 
państw członkowskich za organizację oraz 
świadczenie usług zdrowotnych i opieki 
medycznej.

skreślony
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Or. es

Uzasadnienie

W państwach członkowskich posiadających publiczną służbę zdrowia pacjent może nie mieć 
całkowitej swobody wyboru, ale może być zmuszony do przestrzegania zasad stosowanych do 
świadczenia usług publicznych. Nie ma to miejsca, jeżeli podmiot świadczący usługi jest 
własnością prywatną. 

Poprawka 129
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Niniejsza dyrektywa nie reguluje 
transferu uprawnień wynikających z 
zabezpieczenia społecznego między 
państwami członkowskimi, ani żadnej 
innej koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Wyłącznym 
celem przepisów dotyczących uprzedniej 
zgody i zwrotu kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim jest umożliwienie swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej, zarówno 
dla pacjentów, jak i dla podmiotów 
świadczących opiekę zdrowotną, oraz 
usunięcie nieuzasadnionych barier w 
korzystaniu z tej podstawowej swobody w 
ramach państwa członkowskiego 
ubezpieczenia pacjenta. Niniejsza 
dyrektywa respektuje zatem w pełni 
różnice między krajowymi systemami 
opieki zdrowotnej oraz odpowiedzialność 
państw członkowskich za organizację oraz 
świadczenie usług zdrowotnych i opieki 
medycznej.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

To apply and implement the case law of European Court 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 130
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Niniejsza dyrektywa nie reguluje 
transferu uprawnień wynikających z 
zabezpieczenia społecznego między 
państwami członkowskimi, ani żadnej 
innej koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Wyłącznym 
celem przepisów dotyczących uprzedniej 
zgody i zwrotu kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim jest umożliwienie swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej, zarówno 
dla pacjentów, jak i dla podmiotów 
świadczących opiekę zdrowotną, oraz 
usunięcie nieuzasadnionych barier w 
korzystaniu z tej podstawowej swobody w 
ramach państwa członkowskiego 
ubezpieczenia pacjenta. Niniejsza 
dyrektywa respektuje zatem w pełni 
różnice między krajowymi systemami 
opieki zdrowotnej oraz odpowiedzialność 
państw członkowskich za organizację oraz 
świadczenie usług zdrowotnych i opieki 
medycznej.

(26) Niniejsza dyrektywa nie reguluje 
transferu uprawnień wynikających z 
zabezpieczenia społecznego między 
państwami członkowskimi, ani żadnej 
innej koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Niniejsza 
dyrektywa respektuje także w pełni różnice 
między krajowymi systemami opieki 
zdrowotnej oraz odpowiedzialność państw 
członkowskich za organizację oraz 
świadczenie usług zdrowotnych i opieki 
medycznej.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ściślejsze powiązanie tego punktu preambuły z artykułem 
dotyczącym uprzedniej zgody. 

Poprawka 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Niniejsza dyrektywa nie reguluje 
transferu uprawnień wynikających z 
zabezpieczenia społecznego między 
państwami członkowskimi, ani żadnej 
innej koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego. Wyłącznym 
celem przepisów dotyczących uprzedniej 
zgody i zwrotu kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim jest umożliwienie swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej, zarówno 
dla pacjentów, jak i dla podmiotów 
świadczących opiekę zdrowotną, oraz 
usunięcie nieuzasadnionych barier w 
korzystaniu z tej podstawowej swobody w 
ramach państwa członkowskiego 
ubezpieczenia pacjenta. Niniejsza 
dyrektywa respektuje zatem w pełni 
różnice między krajowymi systemami 
opieki zdrowotnej oraz odpowiedzialność 
państw członkowskich za organizację oraz 
świadczenie usług zdrowotnych i opieki 
medycznej.

(26) Niniejsza dyrektywa nie reguluje 
transferu uprawnień wynikających z 
zabezpieczenia społecznego między 
państwami członkowskimi, ani żadnej 
innej koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Niniejsza 
dyrektywa respektuje zatem w pełni 
różnice między krajowymi systemami 
opieki zdrowotnej oraz odpowiedzialność 
państw członkowskich za organizację oraz 
świadczenie usług zdrowotnych i opieki 
medycznej.

Or. en
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Poprawka 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Niniejsza dyrektywa nie reguluje 
transferu uprawnień wynikających z 
zabezpieczenia społecznego między 
państwami członkowskimi, ani żadnej 
innej koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Wyłącznym 
celem przepisów dotyczących uprzedniej 
zgody i zwrotu kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim jest umożliwienie swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej, zarówno 
dla pacjentów, jak i dla podmiotów 
świadczących opiekę zdrowotną, oraz 
usunięcie nieuzasadnionych barier w 
korzystaniu z tej podstawowej swobody w 
ramach państwa członkowskiego 
ubezpieczenia pacjenta. Niniejsza 
dyrektywa respektuje zatem w pełni 
różnice między krajowymi systemami 
opieki zdrowotnej oraz odpowiedzialność 
państw członkowskich za organizację oraz 
świadczenie usług zdrowotnych i opieki 
medycznej.

(26) Niniejsza dyrektywa nie reguluje 
transferu uprawnień wynikających z 
zabezpieczenia społecznego między 
państwami członkowskimi, ani żadnej 
innej koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Niniejsza 
dyrektywa respektuje zatem w pełni 
różnice między krajowymi systemami 
opieki zdrowotnej oraz odpowiedzialność 
państw członkowskich za organizację oraz 
świadczenie usług zdrowotnych i opieki 
medycznej.

Or. en

Uzasadnienie

W założeniu projekt dyrektywy ma wyjaśniać zasady korzystania z opieki zdrowotnej za 
granicą przez pacjentów indywidualnych, a nie ułatwiać swobodny przepływ usług.
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Poprawka 133
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Niniejsza dyrektywa reguluje także 
prawo pacjenta do otrzymania produktu 
leczniczego dopuszczonego do obrotu w 
państwie członkowskim, w którym 
świadczona jest opieka zdrowotna, nawet 
w przypadku gdy ten produkt leczniczy nie 
jest dopuszczony do obrotu w państwie 
członkowskim ubezpieczenia; jest to 
bowiem niezbędny element uzyskania 
skutecznego leczenia w innym państwie 
członkowskim.

skreślony

Or. sv

Poprawka 134
Stefano Zappalà

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Niniejsza dyrektywa reguluje także 
prawo pacjenta do otrzymania produktu 
leczniczego dopuszczonego do obrotu w 
państwie członkowskim, w którym 
świadczona jest opieka zdrowotna, nawet 
w przypadku gdy ten produkt leczniczy nie 
jest dopuszczony do obrotu w państwie 
członkowskim ubezpieczenia; jest to 
bowiem niezbędny element uzyskania 
skutecznego leczenia w innym państwie 
członkowskim.

(27) Niniejsza dyrektywa reguluje także 
prawo pacjenta do otrzymania w państwie 
członkowskim, w którym świadczona jest 
opieka zdrowotna, produktu leczniczego 
dopuszczonego do obrotu w państwie 
członkowskim, w którym świadczona jest 
opieka zdrowotna, nawet w przypadku gdy 
ten produkt leczniczy nie jest dopuszczony 
do obrotu w państwie członkowskim 
ubezpieczenia; jest to bowiem niezbędny 
element uzyskania skutecznego leczenia w 
innym państwie członkowskim.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejszy przepis można by interpretować w sposób zakładający, że w pewnych 
okolicznościach można wymagać, aby pacjent otrzymał produkt nieposiadający zezwolenia w 
państwie członkowskim ubezpieczenia. W takim przypadku przepis ten jest niespójny z 
postanowieniami art. 14 ust. 1 w sprawie uznawania recept (który ma zastosowanie jedynie 
do produktów dopuszczonych do obrotu w państwie członkowskim, w którym wystawiono 
receptę) i w każdym razie wymagałby zmiany prawodawstwa farmaceutycznego UE (art. 6 
dyrektywy 2001/83). 

Poprawka 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Niniejsza dyrektywa reguluje także 
prawo pacjenta do otrzymania produktu 
leczniczego dopuszczonego do obrotu w 
państwie członkowskim, w którym 
świadczona jest opieka zdrowotna, nawet 
w przypadku gdy ten produkt leczniczy nie 
jest dopuszczony do obrotu w państwie 
członkowskim ubezpieczenia; jest to 
bowiem niezbędny element uzyskania 
skutecznego leczenia w innym państwie 
członkowskim.

(27) Niniejsza dyrektywa reguluje także 
prawo pacjenta do otrzymania w państwie 
członkowskim, w którym świadczona jest 
opieka zdrowotna, produktu leczniczego 
dopuszczonego do obrotu w tym państwie, 
nawet w przypadku gdy ten produkt 
leczniczy nie jest dopuszczony do obrotu w 
państwie członkowskim ubezpieczenia, o 
ile jest to niezbędny element uzyskania 
skutecznego leczenia w innym państwie 
członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Art. 6 dyrektywy 2001/83/WE przewiduje, że produkty lecznicze mogą być wprowadzane do 
obrotu jedynie w tym państwie członkowskim, w którym uzyskały zezwolenie. Tego rodzaju 
krajowe zezwolenia posiadają obecnie znacznie większy udział w rynku produktów 
leczniczych niż centralne zezwolenia europejskie wydawane na podstawie rozporządzenia 
(WE) 726/2004. Należy wyraźnie stwierdzić, że niniejsza dyrektywa nie powinna ograniczać 
wymogu posiadania zezwolenia w państwie członkowskim leczenia.
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Poprawka 136
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Niniejsza dyrektywa reguluje także 
prawo pacjenta do otrzymania produktu 
leczniczego dopuszczonego do obrotu w 
państwie członkowskim, w którym 
świadczona jest opieka zdrowotna, nawet 
w przypadku gdy ten produkt leczniczy nie 
jest dopuszczony do obrotu w państwie 
członkowskim ubezpieczenia; jest to 
bowiem niezbędny element uzyskania 
skutecznego leczenia w innym państwie 
członkowskim.

(27) Niniejsza dyrektywa reguluje także 
prawo pacjenta do otrzymania produktu 
leczniczego dopuszczonego do obrotu w 
państwie członkowskim, w którym 
świadczona jest opieka zdrowotna, nawet 
w przypadku gdy ten produkt leczniczy nie 
jest dopuszczony do obrotu w państwie 
członkowskim ubezpieczenia; jest to 
bowiem niezbędny element uzyskania 
skutecznego leczenia w innym państwie 
członkowskim. Nie narusza to zdolności 
państw członkowskich do organizowania 
własnych systemów opieki zdrowotnej i 
systemów zabezpieczenia społecznego ani 
stosownych przepisów państwa 
członkowskiego ubezpieczenia 
dotyczących zwrotu kosztów produktów 
leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wyjaśnienie, że państwo członkowskie ubezpieczenia nie jest 
zobowiązane do zwrotu kosztów pacjentom, jeżeli otrzymują oni w państwie członkowskim 
leczenia lek, który nie jest objęty licencją w państwie członkowskim ubezpieczenia. 

Poprawka 137
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie mogą utrzymać 
ogólne warunki, kryteria przysługiwania 
uprawnień oraz prawne i administracyjne 

(28) Państwa członkowskie mogą utrzymać 
ogólne warunki, kryteria przysługiwania 
uprawnień oraz prawne i administracyjne 
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formalności dotyczące uzyskania opieki 
zdrowotnej oraz zwrotu jej kosztów, takie 
jak wymóg konsultacji z lekarzem 
ogólnym przed konsultacją u specjalisty 
lub przed skorzystaniem z opieki 
szpitalnej; dotyczy to także pacjentów 
zamierzających skorzystać w opieki 
zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli warunki te są 
konieczne, proporcjonalne do celu oraz nie 
mają charakteru uznaniowego ani 
dyskryminacyjnego. W związku z tym 
uzasadniony jest wymóg, aby te ogólne 
warunki oraz formalności były stosowane 
w sposób obiektywny, przejrzysty i 
niedyskryminacyjny, były znane z 
wyprzedzeniem, opierały się przede 
wszystkim na względach medycznych oraz 
nie stwarzały żadnych dodatkowych 
obciążeń dla pacjentów zamierzających 
skorzystać z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim w porównaniu z 
pacjentami uzyskującymi leczenie w ich 
państwie członkowskim ubezpieczenia 
oraz aby decyzje te były podejmowane 
możliwie jak najszybciej. Nie narusza to 
prawa państw członkowskich do określania 
kryteriów lub warunków udzielania
uprzedniej zgody pacjentom ubiegającym 
się o skorzystanie z opieki zdrowotnej w 
swoim państwie członkowskim 
ubezpieczenia.

formalności dotyczące uzyskania opieki 
zdrowotnej oraz zwrotu jej kosztów, takie 
jak wymóg konsultacji z lekarzem 
ogólnym przed konsultacją u specjalisty 
lub przed skorzystaniem z opieki 
szpitalnej; dotyczy to także pacjentów 
zamierzających skorzystać w opieki 
zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli warunki te są 
konieczne, proporcjonalne do celu oraz nie 
mają charakteru uznaniowego ani 
dyskryminacyjnego. W związku z tym 
uzasadniony jest wymóg, aby te ogólne 
warunki oraz formalności były stosowane 
w sposób obiektywny, przejrzysty i 
niedyskryminacyjny, były znane z 
wyprzedzeniem, opierały się przede 
wszystkim na względach medycznych oraz 
nie stwarzały żadnych dodatkowych 
obciążeń dla pacjentów zamierzających 
skorzystać z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim w porównaniu z 
pacjentami uzyskującymi leczenie w ich 
państwie członkowskim ubezpieczenia 
oraz aby decyzje te były podejmowane 
możliwie jak najszybciej. Nie narusza to 
prawa państw członkowskich do określania 
kryteriów lub warunków dotyczących 
wyjątków przy udzielaniu uprzedniej 
zgody pacjentom ubiegającym się o 
skorzystanie z opieki zdrowotnej w swoim 
państwie członkowskim ubezpieczenia.

Or. nl

Uzasadnienie

Poprawka wynika z dostosowania art. 8 ust. 3.
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Poprawka 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wszelka opieka zdrowotna, która nie 
jest traktowana jako opieka szpitalna 
zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, 
powinna zostać uznana za opiekę 
pozaszpitalną. W świetle orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie 
swobodnego przepływu usług należy 
znieść wymóg uprzedniej zgody na zwrot 
kosztów przez ustawowy system 
zabezpieczenia społecznego państwa 
członkowskiego ubezpieczenia w 
przypadku pozaszpitalnej opieki 
zdrowotnej świadczonej w innym państwie 
członkowskim. O ile zwrot kosztów takiej 
opieki pozostaje w granicach zakresu 
świadczeń gwarantowanych w ramach 
systemu ubezpieczenia zdrowotnego 
państwa członkowskiego ubezpieczenia, 
zniesienie wymogu uprzedniej zgody nie 
powinno naruszyć równowagi finansowej 
systemów zabezpieczenia społecznego.

(29) Wszelka opieka zdrowotna, która nie 
jest traktowana jako opieka szpitalna 
zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy 
oraz ustawodawstwem państwa 
członkowskiego ubezpieczenia, powinna 
zostać uznana za opiekę pozaszpitalną. W 
świetle orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości w dziedzinie swobodnego 
przepływu usług należy znieść wymóg 
uprzedniej zgody na zwrot kosztów przez 
ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego państwa członkowskiego 
ubezpieczenia w przypadku pozaszpitalnej 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
państwie członkowskim. Jednak 
świadczenie opieki pozaszpitalnej w innym 
państwie członkowskim wymaga, aby 
pacjent powiadomił o tym fakcie
administrację zabezpieczenia społecznego 
w państwie członkowskim ubezpieczenia. 
Do takiego powiadomienia należy 
dołączyć oświadczenie stwierdzające, że 
pacjent otrzymał wszelkie niezbędne 
informacje przed swoim wyjazdem do 
innego państwa członkowskiego, w którym 
ma skorzystać z opieki. Postanowienie to 
nie poddaje w wątpliwość zasady 
automatycznego wydawania pozwolenia 
na opiekę pozaszpitalną.

Or. fr

Uzasadnienie

Równolegle do systemu uprzedniej zgody, który państwa członkowskie ubezpieczenia mogą 
ustanowić w odniesieniu do opieki szpitalnej i specjalistycznej, należy stworzyć możliwość 
wprowadzenia systemu uprzedniego powiadomienia. W ramach tej procedury, której celem 
jest zagwarantowanie, że pacjent otrzymał przed swoim wyjazdem wszelkie niezbędne 
informacje, państwo członkowskie ubezpieczenia nie może odmówić pokrycia kosztów.
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Poprawka 139
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Brak jest definicji opieki szpitalnej, 
wspólnej dla różnych systemów 
zabezpieczenia społecznego we 
Wspólnocie, a różnice w interpretacji tego 
pojęcia mogą stwarzać przeszkody dla 
swobody korzystania z opieki zdrowotnej 
przez pacjentów. Rozwiązanie tego 
problemu wymaga wypracowania 
wspólnotowej definicji opieki szpitalnej. 
Opieka szpitalna w znaczeniu ogólnym 
oznacza opiekę wymagającą noclegu 
pacjenta. Jednakże stosownym może 
okazać się uznanie za opiekę szpitalną 
także pewnych innych rodzajów opieki 
zdrowotnej, jeśli wymaga ona użycia 
wysoce specjalistycznej i kosztownej 
infrastruktury medycznej lub sprzętu 
medycznego (np. zaawansowanych 
technologicznie skanerów stosowanych w 
diagnostyce) albo obejmuje leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla 
pacjenta lub dla społeczeństwa (np. 
leczenie poważnych chorób zakaźnych). W 
ramach procedury komitetowej Komisja 
ustali specjalny wykaz takich rodzajów 
leczenia, podlegający regularnej 
aktualizacji.

(30) Definicja opieki szpitalnej musi 
pozostać w zakresie kompetencji państw 
członkowskich. Gwarantuje to, że w 
ramach kwalifikowanej konkurencji do 
systemu włączone zostaną najnowsze 
fachowe osiągnięcia (tzn. nadal będzie 
możliwe podejmowanie przez 
zaawansowane technologie coraz bardziej 
złożonych zadań, np. operacji w 
środowisku pozaszpitalnym). Rzeczywisty 
rozdział między opieką szpitalną i 
pozaszpitalną nastąpi w oparciu o 
praktykę leczenia pacjentów w państwie, 
w którym świadczona jest opieka, w 
typowym przebiegu choroby W przypadku 
wystąpienia znaczących różnic między 
pacjentami korzystającymi z opieki 
transgranicznej Komisja posiada 
bezpośrednie prawo do interwencji i 
podjęcia działań naprawczych za 
pośrednictwem jednostki, która zostanie 
utworzona.

Or. de
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Poprawka 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Brak jest definicji opieki szpitalnej, 
wspólnej dla różnych systemów 
zabezpieczenia społecznego we 
Wspólnocie, a różnice w interpretacji tego 
pojęcia mogą stwarzać przeszkody dla 
swobody korzystania z opieki zdrowotnej 
przez pacjentów. Rozwiązanie tego 
problemu wymaga wypracowania 
wspólnotowej definicji opieki szpitalnej. 
Opieka szpitalna w znaczeniu ogólnym 
oznacza opiekę wymagającą noclegu 
pacjenta. Jednakże stosownym może 
okazać się uznanie za opiekę szpitalną 
także pewnych innych rodzajów opieki 
zdrowotnej, jeśli wymaga ona użycia 
wysoce specjalistycznej i kosztownej 
infrastruktury medycznej lub sprzętu 
medycznego (np. zaawansowanych 
technologicznie skanerów stosowanych w 
diagnostyce) albo obejmuje leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla pacjenta 
lub dla społeczeństwa (np. leczenie 
poważnych chorób zakaźnych). W ramach 
procedury komitetowej Komisja ustali 
specjalny wykaz takich rodzajów leczenia, 
podlegający regularnej aktualizacji.

(30) Brak jest ogólnej definicji opieki 
szpitalnej, wspólnej dla różnych systemów 
zabezpieczenia społecznego we 
Wspólnocie, a różnice w interpretacji tego 
pojęcia mogą stwarzać przeszkody dla 
swobody korzystania z opieki zdrowotnej 
przez pacjentów. Rozwiązanie tego 
problemu wymaga wypracowania 
ogólnych definicji opieki szpitalnej i opieki 
specjalistycznej. Opieka szpitalna w 
znaczeniu ogólnym oznacza opiekę 
wymagającą noclegu pacjenta. Jednakże 
stosownym jest również uznanie za opiekę 
szpitalną także pewnych innych rodzajów 
opieki zdrowotnej, jeśli wymaga ona 
użycia wysoce specjalistycznej i 
kosztownej infrastruktury medycznej lub 
sprzętu medycznego (np. zaawansowanych 
technologicznie skanerów stosowanych w 
diagnostyce) albo obejmuje leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla pacjenta 
lub dla społeczeństwa (np. leczenie 
poważnych chorób zakaźnych). Każde 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
powinno sporządzić wykaz takich 
rodzajów leczenia, których koszty pokryje 
ich system zabezpieczeń społecznych. 
Wykaz ten powinien zostać podany do 
publicznej wiadomości i nie powinien 
stanowić nieproporcjonalnej przeszkody.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ we wstępnym wniosku uznano różnice między państwami członkowskimi w zakresie 
odpowiedzialności finansowej ponoszonej przez ich systemy zabezpieczeń społecznych za 
opiekę, wydaje się nieodpowiednie, aby wykaz rodzajów opieki szpitalnej był sporządzany w 
procedurze komitologii, szczególnie, że w myśl zasady pomocniczości leży to ściśle w gestii 
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państw członkowskich. Niemniej należy przyjąć wspólne kryteria.

Poprawka 141
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Brak jest definicji opieki szpitalnej, 
wspólnej dla różnych systemów 
zabezpieczenia społecznego we 
Wspólnocie, a różnice w interpretacji tego 
pojęcia mogą stwarzać przeszkody dla 
swobody korzystania z opieki zdrowotnej 
przez pacjentów. Rozwiązanie tego
problemu wymaga wypracowania 
wspólnotowej definicji opieki szpitalnej.
Opieka szpitalna w znaczeniu ogólnym 
oznacza opiekę wymagającą noclegu 
pacjenta. Jednakże stosownym może 
okazać się uznanie za opiekę szpitalną 
także pewnych innych rodzajów opieki 
zdrowotnej, jeśli wymaga ona użycia 
wysoce specjalistycznej i kosztownej 
infrastruktury medycznej lub sprzętu 
medycznego (np. zaawansowanych 
technologicznie skanerów stosowanych w 
diagnostyce) albo obejmuje leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla pacjenta 
lub dla społeczeństwa (np. leczenie 
poważnych chorób zakaźnych). W ramach 
procedury komitetowej Komisja ustali 
specjalny wykaz takich rodzajów leczenia, 
podlegający regularnej aktualizacji.

(30) Brak jest definicji opieki szpitalnej, 
wspólnej dla różnych systemów 
zabezpieczenia społecznego we 
Wspólnocie. Przyjęcie tych definicji należy 
do kompetencji państw członkowskich.
Opieka szpitalna w znaczeniu ogólnym 
oznacza opiekę wymagającą noclegu 
pacjenta. Jednakże stosownym może 
okazać się uznanie za opiekę szpitalną 
także pewnych innych rodzajów opieki 
zdrowotnej, jeśli wymaga ona użycia 
wysoce specjalistycznej i kosztownej 
infrastruktury medycznej lub sprzętu 
medycznego (np. zaawansowanych 
technologicznie skanerów stosowanych w 
diagnostyce) albo obejmuje leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla pacjenta 
lub dla społeczeństwa (np. leczenie 
poważnych chorób zakaźnych). Definicja 
może również obejmować takie 
świadczenia zdrowotne, które zgodnie z 
systemem opieki w danym państwie 
członkowskim ubezpieczenia z innych 
powodów wymagają zaplanowanej 
infrastruktury.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z poprawką do art. 8 ust. 1 wniesioną przez tę samą autorkę.  
Proponowana definicja opieki szpitalnej i specjalistycznej jest zbyt wąska. W Niemczech nie 
objęłaby ona częściowej opieki szpitalnej pacjentów-rezydentów lub pacjentów dochodzących 
ani leczenia w przychodniach pacjentów cierpiących na choroby psychiczne. Wyłącznie 
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państwa członkowskie posiadają uprawnienia do zdefiniowania opieki szpitalnej wymagającej 
planowania.

Poprawka 142
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Brak jest definicji opieki szpitalnej, 
wspólnej dla różnych systemów 
zabezpieczenia społecznego we 
Wspólnocie, a różnice w interpretacji tego 
pojęcia mogą stwarzać przeszkody dla 
swobody korzystania z opieki zdrowotnej 
przez pacjentów. Rozwiązanie tego 
problemu wymaga wypracowania 
wspólnotowej definicji opieki szpitalnej. 
Opieka szpitalna w znaczeniu ogólnym 
oznacza opiekę wymagającą noclegu 
pacjenta. Jednakże stosownym może 
okazać się uznanie za opiekę szpitalną 
także pewnych innych rodzajów opieki 
zdrowotnej, jeśli wymaga ona użycia 
wysoce specjalistycznej i kosztownej 
infrastruktury medycznej lub sprzętu 
medycznego (np. zaawansowanych 
technologicznie skanerów stosowanych w 
diagnostyce) albo obejmuje leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla pacjenta 
lub dla społeczeństwa (np. leczenie 
poważnych chorób zakaźnych). W ramach 
procedury komitetowej Komisja ustali 
specjalny wykaz takich rodzajów leczenia, 
podlegający regularnej aktualizacji.

(30) Brak jest definicji opieki szpitalnej, 
wspólnej dla różnych systemów 
zabezpieczenia społecznego we 
Wspólnocie, a różnice w interpretacji tego 
pojęcia mogą stwarzać przeszkody dla 
swobody korzystania z opieki zdrowotnej 
przez pacjentów. Rozwiązanie tego 
problemu wymaga wypracowania 
wspólnotowej definicji opieki szpitalnej. 
Opieka szpitalna w znaczeniu ogólnym 
oznacza opiekę wymagającą noclegu 
pacjenta. Jednakże stosownym może 
okazać się uznanie za opiekę szpitalną 
także pewnych innych rodzajów opieki 
zdrowotnej, jeśli wymaga ona użycia 
wysoce specjalistycznej i kosztownej 
infrastruktury medycznej lub sprzętu 
medycznego (np. zaawansowanych 
technologicznie skanerów stosowanych w 
diagnostyce) albo obejmuje leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla pacjenta 
lub dla społeczeństwa (np. leczenie 
poważnych chorób zakaźnych).

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z poprawką do art. 8 ust. 1 wniesioną przez tę samą autorkę.  
Różnice pomiędzy państwami członkowskimi dotyczące uprawnień i praktyki klinicznej 
oznaczają, że w praktyce istnienie w UE jednego wykazu rodzajów leczenia, które mogą 
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wymagać uprzedniej zgody, powodowałoby jedynie dezorientację pacjentów.

Poprawka 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Brak jest definicji opieki szpitalnej, 
wspólnej dla różnych systemów 
zabezpieczenia społecznego we 
Wspólnocie, a różnice w interpretacji tego 
pojęcia mogą stwarzać przeszkody dla 
swobody korzystania z opieki zdrowotnej 
przez pacjentów. Rozwiązanie tego 
problemu wymaga wypracowania 
wspólnotowej definicji opieki szpitalnej. 
Opieka szpitalna w znaczeniu ogólnym 
oznacza opiekę wymagającą noclegu 
pacjenta. Jednakże stosownym może 
okazać się uznanie za opiekę szpitalną 
także pewnych innych rodzajów opieki 
zdrowotnej, jeśli wymaga ona użycia 
wysoce specjalistycznej i kosztownej 
infrastruktury medycznej lub sprzętu 
medycznego (np. zaawansowanych 
technologicznie skanerów stosowanych w 
diagnostyce) albo obejmuje leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla pacjenta 
lub dla społeczeństwa (np. leczenie 
poważnych chorób zakaźnych). W ramach 
procedury komitetowej Komisja ustali 
specjalny wykaz takich rodzajów leczenia, 
podlegający regularnej aktualizacji.

(30) Brak jest definicji opieki szpitalnej, 
wspólnej dla różnych systemów 
zabezpieczenia społecznego we 
Wspólnocie, a różnice w interpretacji tego 
pojęcia mogą stwarzać przeszkody dla 
swobody korzystania z opieki zdrowotnej 
przez pacjentów. Rozwiązanie tego 
problemu wymaga wypracowania 
wspólnotowej definicji opieki szpitalnej. 
Opieka szpitalna w znaczeniu ogólnym 
oznacza opiekę wymagającą noclegu 
pacjenta. Jednakże stosownym może 
okazać się uznanie za opiekę szpitalną 
także pewnych innych rodzajów opieki 
zdrowotnej, jeśli wymaga ona użycia 
wysoce specjalistycznej i kosztownej 
infrastruktury medycznej lub sprzętu 
medycznego (np. zaawansowanych 
technologicznie skanerów stosowanych w 
diagnostyce) albo obejmuje leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla pacjenta 
lub dla społeczeństwa (np. leczenie 
poważnych chorób zakaźnych).

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości to same państwa członkowskie powinny decydować o 
definicji opieki szpitalnej w kontekście niniejszej dyrektywy.
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Poprawka 144
Karin Jöns

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Brak jest definicji opieki szpitalnej, 
wspólnej dla różnych systemów 
zabezpieczenia społecznego we 
Wspólnocie, a różnice w interpretacji tego 
pojęcia mogą stwarzać przeszkody dla 
swobody korzystania z opieki zdrowotnej 
przez pacjentów. Rozwiązanie tego 
problemu wymaga wypracowania 
wspólnotowej definicji opieki szpitalnej. 
Opieka szpitalna w znaczeniu ogólnym 
oznacza opiekę wymagającą noclegu 
pacjenta. Jednakże stosownym może 
okazać się uznanie za opiekę szpitalną 
także pewnych innych rodzajów opieki 
zdrowotnej, jeśli wymaga ona użycia 
wysoce specjalistycznej i kosztownej 
infrastruktury medycznej lub sprzętu 
medycznego (np. zaawansowanych 
technologicznie skanerów stosowanych w 
diagnostyce) albo obejmuje leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla pacjenta 
lub dla społeczeństwa (np. leczenie 
poważnych chorób zakaźnych). W ramach 
procedury komitetowej Komisja ustali 
specjalny wykaz takich rodzajów leczenia, 
podlegający regularnej aktualizacji.

(30) Brak jest definicji opieki szpitalnej, 
wspólnej dla różnych systemów 
zabezpieczenia społecznego we 
Wspólnocie, a różnice w interpretacji tego 
pojęcia mogą stwarzać przeszkody dla 
swobody korzystania z opieki zdrowotnej 
przez pacjentów. Rozwiązanie tego 
problemu wymaga wypracowania 
wspólnotowej definicji opieki szpitalnej. 
Opieka szpitalna w znaczeniu ogólnym 
oznacza opiekę wymagającą noclegu 
pacjenta. Jednakże stosownym może 
okazać się uznanie za opiekę szpitalną 
także pewnych innych rodzajów opieki
zdrowotnej, jeśli wymaga ona użycia 
wysoce specjalistycznej i kosztownej 
infrastruktury medycznej lub sprzętu 
medycznego (np. zaawansowanych 
technologicznie skanerów stosowanych w 
diagnostyce) albo obejmuje leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla pacjenta 
lub dla społeczeństwa (np. leczenie 
poważnych chorób zakaźnych). Państwa 
członkowskie same ustalają krajowe 
wykazy takich rodzajów leczenia, 
podlegające regularnej aktualizacji.

Or. de

Uzasadnienie

Jednakowy, obowiązujący na terenie całej UE wykaz rodzajów leczenia uznanych za leczenie 
szpitalne nie będzie zgodny z poszczególnymi krajowymi systemami zdrowotnymi i różnymi 
usługami świadczonymi w ich ramach. Wykaz taki jest ponadto sprzeczny z zasadą 
pomocniczości.
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Poprawka 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Dostępne dowody wskazują, że 
stosowanie zasad swobodnego przepływu 
do korzystania z opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim, w 
granicach zakresu świadczeń 
gwarantowanych w ramach systemu 
ubezpieczenia zdrowotnego w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, nie będzie 
stanowiło zagrożenia dla systemów 
zdrowotnych państw członkowskich ani 
równowagi finansowej ich systemów 
zabezpieczenia społecznego. Trybunał 
Sprawiedliwości uznał jednak, iż nie 
można wykluczyć, że potencjalne ryzyko 
poważnego naruszenia równowagi 
finansowej systemu zabezpieczenia 
społecznego lub zagrożenia celowi 
utrzymania zrównoważonej i dostępnej dla 
wszystkich opieki medycznej i szpitalnej 
może stanowić nadrzędny wzgląd interesu 
publicznego uzasadniający barierę w 
zastosowaniu zasady swobody świadczenia 
usług. Trybunał Sprawiedliwości 
stwierdził także, że liczba szpitali, ich 
rozmieszczenie geograficzne, sposób ich 
organizacji oraz ich wyposażenie, a nawet 
rodzaj usług medycznych, które są w 
stanie świadczyć poszczególne placówki, 
to dziedziny, w których powinno być 
możliwe planowanie. Niniejsza dyrektywa 
powinna przewidywać system uprzedniej 
zgody na pokrycie kosztów opieki 
szpitalnej otrzymanej w innym państwie 
członkowskim w przypadku spełnienia 
następujących warunków: gdyby leczenie 
zostało przeprowadzone na terytorium 
danego państwa, jego system 
zabezpieczenia społecznego pokryłby 
koszty tych świadczeń, a odpływ pacjentów 
związany z wdrożeniem tej dyrektywy 

skreślony
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poważnie narusza lub prawdopodobnie 
poważnie naruszy równowagę finansową 
systemu zabezpieczenia społecznego lub 
ów odpływ pacjentów poważnie zagraża 
lub prawdopodobnie poważnie zagrozi 
procesom planowania i racjonalizacji 
prowadzonym w sektorze szpitalnym w 
celu uniknięcia nadwyżek zasobów, braku 
równowagi w podaży opieki szpitalnej oraz 
strat logistycznych i finansowych, 
utrzymania zrównoważonych usług 
medycznych i szpitalnych, otwartych dla 
wszystkich, lub utrzymania potencjału w 
zakresie leczenia lub kompetencji 
medycznych na terytorium danego 
państwa członkowskiego. Jako że 
precyzyjna ocena skutków spodziewanego 
odpływu pacjentów wymaga złożonych 
założeń i wyliczeń, w niniejszej dyrektywie 
zezwala się na system uprzedniej zgody, o 
ile istnieją wystarczające powody, by 
oczekiwać poważnego zagrożenia dla 
systemu zabezpieczenia społecznego. 
Powinno to dotyczyć także przypadków już 
istniejących systemów uprzedniej zgody, 
spełniających warunki określone w art. 8.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić zróżnicowanie europejskich systemów opieki zdrowotnej i modeli 
finansowania.

Poprawka 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Dostępne dowody wskazują, że 
stosowanie zasad swobodnego przepływu 
do korzystania z opieki zdrowotnej w 

skreślony
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innym państwie członkowskim, w 
granicach zakresu świadczeń 
gwarantowanych w ramach systemu 
ubezpieczenia zdrowotnego w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, nie będzie 
stanowiło zagrożenia dla systemów 
zdrowotnych państw członkowskich ani 
równowagi finansowej ich systemów 
zabezpieczenia społecznego. Trybunał 
Sprawiedliwości uznał jednak, iż nie 
można wykluczyć, że potencjalne ryzyko 
poważnego naruszenia równowagi 
finansowej systemu zabezpieczenia 
społecznego lub zagrożenia celowi 
utrzymania zrównoważonej i dostępnej dla 
wszystkich opieki medycznej i szpitalnej 
może stanowić nadrzędny wzgląd interesu 
publicznego uzasadniający barierę w 
zastosowaniu zasady swobody świadczenia 
usług. Trybunał Sprawiedliwości 
stwierdził także, że liczba szpitali, ich 
rozmieszczenie geograficzne, sposób ich 
organizacji oraz ich wyposażenie, a nawet 
rodzaj usług medycznych, które są w 
stanie świadczyć poszczególne placówki, 
to dziedziny, w których powinno być 
możliwe planowanie. Niniejsza dyrektywa 
powinna przewidywać system uprzedniej 
zgody na pokrycie kosztów opieki 
szpitalnej otrzymanej w innym państwie 
członkowskim w przypadku spełnienia 
następujących warunków: gdyby leczenie 
zostało przeprowadzone na terytorium 
danego państwa, jego system 
zabezpieczenia społecznego pokryłby 
koszty tych świadczeń, a odpływ pacjentów 
związany z wdrożeniem tej dyrektywy 
poważnie narusza lub prawdopodobnie 
poważnie naruszy równowagę finansową 
systemu zabezpieczenia społecznego lub 
ów odpływ pacjentów poważnie zagraża 
lub prawdopodobnie poważnie zagrozi 
procesom planowania i racjonalizacji 
prowadzonym w sektorze szpitalnym w 
celu uniknięcia nadwyżek zasobów, braku 
równowagi w podaży opieki szpitalnej oraz 
strat logistycznych i finansowych, 
utrzymania zrównoważonych usług 
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medycznych i szpitalnych, otwartych dla 
wszystkich, lub utrzymania potencjału w 
zakresie leczenia lub kompetencji 
medycznych na terytorium danego 
państwa członkowskiego. Jako że 
precyzyjna ocena skutków spodziewanego 
odpływu pacjentów wymaga złożonych 
założeń i wyliczeń, w niniejszej dyrektywie 
zezwala się na system uprzedniej zgody, o 
ile istnieją wystarczające powody, by 
oczekiwać poważnego zagrożenia dla 
systemu zabezpieczenia społecznego. 
Powinno to dotyczyć także przypadków już 
istniejących systemów uprzedniej zgody, 
spełniających warunki określone w art. 8.

Or. es

Uzasadnienie

La propuesta puede afectar a las condiciones en que se presta la asistencia sanitaria de la 
mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado miembro para recibir 
asistencia sanitaria, ya que puede interferir con la organización y planificación de la 
asistencia sanitaria del Estado miembro receptor del paciente que se desplaza. De ahí la 
necesidad de la existencia, no sólo de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado miembro emisor, sino también de la posibilidad de que el Estado miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros Estados miembros.

Poprawka 147
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Dostępne dowody wskazują, że 
stosowanie zasad swobodnego przepływu 
do korzystania z opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim, w 
granicach zakresu świadczeń 
gwarantowanych w ramach systemu 
ubezpieczenia zdrowotnego w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, nie będzie 
stanowiło zagrożenia dla systemów 

(31) Dostępne dowody wskazują, że 
stosowanie zasad swobodnego przepływu 
do korzystania z opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim, w 
granicach zakresu świadczeń 
gwarantowanych w ramach systemu 
ubezpieczenia zdrowotnego w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, nie będzie 
stanowiło zagrożenia dla systemów 
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zdrowotnych państw członkowskich ani 
równowagi finansowej ich systemów 
zabezpieczenia społecznego. Trybunał 
Sprawiedliwości uznał jednak, iż nie 
można wykluczyć, że potencjalne ryzyko 
poważnego naruszenia równowagi 
finansowej systemu zabezpieczenia 
społecznego lub zagrożenia celowi 
utrzymania zrównoważonej i dostępnej dla 
wszystkich opieki medycznej i szpitalnej 
może stanowić nadrzędny wzgląd interesu 
publicznego uzasadniający barierę w
zastosowaniu zasady swobody świadczenia 
usług. Trybunał Sprawiedliwości 
stwierdził także, że liczba szpitali, ich 
rozmieszczenie geograficzne, sposób ich 
organizacji oraz ich wyposażenie, a nawet 
rodzaj usług medycznych, które są w 
stanie świadczyć poszczególne placówki, 
to dziedziny, w których powinno być 
możliwe planowanie. Niniejsza dyrektywa 
powinna przewidywać system uprzedniej 
zgody na pokrycie kosztów opieki 
szpitalnej otrzymanej w innym państwie 
członkowskim w przypadku spełnienia 
następujących warunków: gdyby leczenie 
zostało przeprowadzone na terytorium 
danego państwa, jego system 
zabezpieczenia społecznego pokryłby 
koszty tych świadczeń, a odpływ pacjentów 
związany z wdrożeniem tej dyrektywy 
poważnie narusza lub prawdopodobnie 
poważnie naruszy równowagę finansową 
systemu zabezpieczenia społecznego lub 
ów odpływ pacjentów poważnie zagraża 
lub prawdopodobnie poważnie zagrozi 
procesom planowania i racjonalizacji 
prowadzonym w sektorze szpitalnym w 
celu uniknięcia nadwyżek zasobów, braku 
równowagi w podaży opieki szpitalnej oraz 
strat logistycznych i finansowych, 
utrzymania zrównoważonych usług 
medycznych i szpitalnych, otwartych dla 
wszystkich, lub utrzymania potencjału w 
zakresie leczenia lub kompetencji 
medycznych na terytorium danego 
państwa członkowskiego. Jako że 
precyzyjna ocena skutków spodziewanego 

zdrowotnych państw członkowskich ani 
równowagi finansowej ich systemów 
zabezpieczenia społecznego. Państwa 
członkowskie mogą przewidzieć system 
uprzedniej zgody na opiekę szpitalną i 
opiekę specjalistyczną oraz określić 
obszary opieki, w przypadku których za 
konieczne uznają planowanie potrzeb.
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odpływu pacjentów wymaga złożonych 
założeń i wyliczeń, w niniejszej dyrektywie 
zezwala się na system uprzedniej zgody, o 
ile istnieją wystarczające powody, by 
oczekiwać poważnego zagrożenia dla 
systemu zabezpieczenia społecznego. 
Powinno to dotyczyć także przypadków już 
istniejących systemów uprzedniej zgody, 
spełniających warunki określone w art. 8.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z poprawką do art. 8 ust. 3 wniesioną przez tę samą autorkę.  
Zadanie zorganizowania systemu uprzedniej zgody należy pozostawić państwom 
członkowskim.

Poprawka 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Dostępne dowody wskazują, że 
stosowanie zasad swobodnego przepływu 
do korzystania z opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim, w 
granicach zakresu świadczeń 
gwarantowanych w ramach systemu 
ubezpieczenia zdrowotnego w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, nie będzie 
stanowiło zagrożenia dla systemów 
zdrowotnych państw członkowskich ani 
równowagi finansowej ich systemów 
zabezpieczenia społecznego. Trybunał 
Sprawiedliwości uznał jednak, iż nie 
można wykluczyć, że potencjalne ryzyko 
poważnego naruszenia równowagi 
finansowej systemu zabezpieczenia 
społecznego lub zagrożenia celowi 
utrzymania zrównoważonej i dostępnej dla 
wszystkich opieki medycznej i szpitalnej 

(31) Trybunał Sprawiedliwości uznał, iż 
istnieje potencjalne ryzyko poważnego 
naruszenia równowagi finansowej systemu 
zabezpieczenia społecznego lub zagrożenia 
celowi utrzymania zrównoważonej i 
dostępnej dla wszystkich opieki medycznej 
i szpitalnej, które może stanowić 
nadrzędny wzgląd interesu publicznego 
uzasadniający barierę w zastosowaniu 
zasady swobody świadczenia usług. 
Trybunał Sprawiedliwości stwierdził także, 
że liczba szpitali, ich rozmieszczenie 
geograficzne, sposób ich organizacji oraz 
ich wyposażenie, a nawet rodzaj usług 
medycznych, które są w stanie świadczyć 
poszczególne placówki, to dziedziny, w 
których powinno być możliwe planowanie. 
Niniejsza dyrektywa powinna 
przewidywać system uprzedniej zgody na 
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może stanowić nadrzędny wzgląd interesu 
publicznego uzasadniający barierę w 
zastosowaniu zasady swobody świadczenia 
usług. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził 
także, że liczba szpitali, ich rozmieszczenie 
geograficzne, sposób ich organizacji oraz 
ich wyposażenie, a nawet rodzaj usług 
medycznych, które są w stanie świadczyć 
poszczególne placówki, to dziedziny, w 
których powinno być możliwe planowanie. 
Niniejsza dyrektywa powinna 
przewidywać system uprzedniej zgody na 
pokrycie kosztów opieki szpitalnej 
otrzymanej w innym państwie 
członkowskim w przypadku spełnienia 
następujących warunków: gdyby leczenie 
zostało przeprowadzone na terytorium 
danego państwa, jego system 
zabezpieczenia społecznego pokryłby 
koszty tych świadczeń, a odpływ pacjentów 
związany z wdrożeniem tej dyrektywy 
poważnie narusza lub prawdopodobnie 
poważnie naruszy równowagę finansową 
systemu zabezpieczenia społecznego lub 
ów odpływ pacjentów poważnie zagraża 
lub prawdopodobnie poważnie zagrozi 
procesom planowania i racjonalizacji 
prowadzonym w sektorze szpitalnym w 
celu uniknięcia nadwyżek zasobów, braku 
równowagi w podaży opieki szpitalnej oraz 
strat logistycznych i finansowych, 
utrzymania zrównoważonych usług 
medycznych i szpitalnych, otwartych dla 
wszystkich, lub utrzymania potencjału w 
zakresie leczenia lub kompetencji 
medycznych na terytorium danego 
państwa członkowskiego. Jako że 
precyzyjna ocena skutków spodziewanego 
odpływu pacjentów wymaga złożonych 
założeń i wyliczeń, w niniejszej dyrektywie 
zezwala się na system uprzedniej zgody, o 
ile istnieją wystarczające powody, by 
oczekiwać poważnego zagrożenia dla 
systemu zabezpieczenia społecznego. 
Powinno to dotyczyć także przypadków już 
istniejących systemów uprzedniej zgody, 
spełniających warunki określone w art. 8.

pokrycie kosztów opieki szpitalnej 
otrzymanej w innym państwie 
członkowskim.
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Or. en

Poprawka 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Dostępne dowody wskazują, że 
stosowanie zasad swobodnego przepływu 
do korzystania z opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim, w 
granicach zakresu świadczeń 
gwarantowanych w ramach systemu 
ubezpieczenia zdrowotnego w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, nie będzie 
stanowiło zagrożenia dla systemów 
zdrowotnych państw członkowskich ani 
równowagi finansowej ich systemów 
zabezpieczenia społecznego. Trybunał 
Sprawiedliwości uznał jednak, iż nie 
można wykluczyć, że potencjalne ryzyko 
poważnego naruszenia równowagi 
finansowej systemu zabezpieczenia 
społecznego lub zagrożenia celowi 
utrzymania zrównoważonej i dostępnej dla 
wszystkich opieki medycznej i szpitalnej 
może stanowić nadrzędny wzgląd interesu 
publicznego uzasadniający barierę w 
zastosowaniu zasady swobody świadczenia 
usług. Trybunał Sprawiedliwości 
stwierdził także, że liczba szpitali, ich 
rozmieszczenie geograficzne, sposób ich 
organizacji oraz ich wyposażenie, a nawet 
rodzaj usług medycznych, które są w stanie 
świadczyć poszczególne placówki, to 
dziedziny, w których powinno być 
możliwe planowanie. Niniejsza dyrektywa 
powinna przewidywać system uprzedniej 
zgody na pokrycie kosztów opieki 
szpitalnej otrzymanej w innym państwie 
członkowskim w przypadku spełnienia 
następujących warunków: gdyby leczenie 
zostało przeprowadzone na terytorium 

(31) Trybunał Sprawiedliwości uznał, iż 
nie można wykluczyć, że potencjalne 
ryzyko poważnego naruszenia równowagi 
finansowej systemu zabezpieczenia 
społecznego lub zagrożenia celowi 
utrzymania zrównoważonej i dostępnej dla 
wszystkich opieki medycznej i 
szpitalnejmoże stanowić nadrzędny wzgląd 
interesu publicznego uzasadniający barierę 
w zastosowaniu zasady swobody 
przepływu. Trybunał Sprawiedliwości 
stwierdził także, że liczba szpitali, ich 
rozmieszczenie geograficzne, sposób ich 
organizacji oraz ich wyposażenie, a nawet 
rodzaj usług medycznych, które są w stanie 
świadczyć poszczególne placówki, to 
dziedziny, w których powinno być 
możliwe planowanie. Niniejsza dyrektywa 
powinna przewidywać system uprzedniej 
zgody na pokrycie kosztów opieki 
szpitalnej otrzymanej w innym państwie 
członkowskim.
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danego państwa, jego system 
zabezpieczenia społecznego pokryłby 
koszty tych świadczeń, a odpływ pacjentów 
związany z wdrożeniem tej dyrektywy 
poważnie narusza lub prawdopodobnie 
poważnie naruszy równowagę finansową 
systemu zabezpieczenia społecznego lub 
ów odpływ pacjentów poważnie zagraża 
lub prawdopodobnie poważnie zagrozi 
procesom planowania i racjonalizacji 
prowadzonym w sektorze szpitalnym w 
celu uniknięcia nadwyżek zasobów, braku 
równowagi w podaży opieki szpitalnej oraz 
strat logistycznych i finansowych, 
utrzymania zrównoważonych usług 
medycznych i szpitalnych, otwartych dla 
wszystkich, lub utrzymania potencjału w 
zakresie leczenia lub kompetencji 
medycznych na terytorium danego 
państwa członkowskiego. Jako że 
precyzyjna ocena skutków spodziewanego 
odpływu pacjentów wymaga złożonych 
założeń i wyliczeń, w niniejszej dyrektywie 
zezwala się na system uprzedniej zgody, o 
ile istnieją wystarczające powody, by 
oczekiwać poważnego zagrożenia dla 
systemu zabezpieczenia społecznego. 
Powinno to dotyczyć także przypadków już 
istniejących systemów uprzedniej zgody, 
spełniających warunki określone w art. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma dostępnych dowodów świadczących o tym, że stosowanie zasad swobodnego 
przepływu nie naruszyłoby równowagi finansowej systemów opieki zdrowotnej. Ostatnie 
akapity nakładają na państwa członkowskie poważny ciężar dowodu dotyczący równowagi 
finansowej ich systemów opieki zdrowotnej zanim mogłyby one ustanowić jakiekolwiek 
systemy uprzedniej zgody. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość ustanowienia 
systemów uprzedniej zgody w odniesieniu do usług opieki szpitalnej, jeżeli jest to niezbędne 
do wypełnienia ich zobowiązań publicznych dotyczących organizacji i świadczenia opieki 
zdrowotnej.
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Poprawka 150
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Dostępne dowody wskazują, że 
stosowanie zasad swobodnego przepływu 
do korzystania z opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim, w 
granicach zakresu świadczeń 
gwarantowanych w ramach systemu 
ubezpieczenia zdrowotnego w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, nie będzie 
stanowiło zagrożenia dla systemów 
zdrowotnych państw członkowskich ani 
równowagi finansowej ich systemów 
zabezpieczenia społecznego. Trybunał 
Sprawiedliwości uznał jednak, iż nie 
można wykluczyć, że potencjalne ryzyko 
poważnego naruszenia równowagi 
finansowej systemu zabezpieczenia 
społecznego lub zagrożenia celowi 
utrzymania zrównoważonej i dostępnej dla 
wszystkich opieki medycznej i szpitalnej 
może stanowić nadrzędny wzgląd interesu 
publicznego uzasadniający barierę w 
zastosowaniu zasady swobody świadczenia 
usług. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził 
także, że liczba szpitali, ich rozmieszczenie 
geograficzne, sposób ich organizacji oraz 
ich wyposażenie, a nawet rodzaj usług 
medycznych, które są w stanie świadczyć 
poszczególne placówki, to dziedziny, w 
których powinno być możliwe planowanie. 
Niniejsza dyrektywa powinna 
przewidywać system uprzedniej zgody na 
pokrycie kosztów opieki szpitalnej 
otrzymanej w innym państwie 
członkowskim w przypadku spełnienia 
następujących warunków: gdyby leczenie 
zostało przeprowadzone na terytorium 
danego państwa, jego system 
zabezpieczenia społecznego pokryłby 
koszty tych świadczeń, a odpływ pacjentów 
związany z wdrożeniem tej dyrektywy 

(31) Dostępne dowody wskazują, że 
stosowanie zasad swobodnego przepływu 
do korzystania z opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim, w 
granicach zakresu świadczeń 
gwarantowanych w ramach systemu 
ubezpieczenia zdrowotnego w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, nie będzie 
stanowiło zagrożenia dla systemów 
zdrowotnych państw członkowskich ani 
równowagi finansowej ich systemów 
zabezpieczenia społecznego. Trybunał 
Sprawiedliwości uznał jednak, iż nie 
można wykluczyć, że potencjalne ryzyko 
poważnego naruszenia równowagi 
finansowej systemu zabezpieczenia 
społecznego lub zagrożenia celowi 
utrzymania zrównoważonej i dostępnej dla 
wszystkich opieki medycznej i szpitalnej 
może stanowić nadrzędny wzgląd interesu 
publicznego uzasadniający barierę w 
zastosowaniu zasady swobody świadczenia 
usług. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził 
także, że liczba szpitali, ich rozmieszczenie 
geograficzne, sposób ich organizacji oraz 
ich wyposażenie, a nawet rodzaj usług 
medycznych, które są w stanie świadczyć 
poszczególne placówki, to dziedziny, w 
których powinno być możliwe planowanie. 
Niniejsza dyrektywa powinna 
przewidywać system uprzedniej zgody na 
pokrycie kosztów opieki szpitalnej 
otrzymanej w innym państwie 
członkowskim. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia określa z wyprzedzeniem i 
w przejrzysty sposób kryteria odmowy 
uprzedniej zgody z uwagi na nadrzędne 
względy interesu publicznego.
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poważnie narusza lub prawdopodobnie 
poważnie naruszy równowagę finansową 
systemu zabezpieczenia społecznego lub 
ów odpływ pacjentów poważnie zagraża 
lub prawdopodobnie poważnie zagrozi 
procesom planowania i racjonalizacji 
prowadzonym w sektorze szpitalnym w 
celu uniknięcia nadwyżek zasobów, braku 
równowagi w podaży opieki szpitalnej oraz 
strat logistycznych i finansowych, 
utrzymania zrównoważonych usług 
medycznych i szpitalnych, otwartych dla 
wszystkich, lub utrzymania potencjału w 
zakresie leczenia lub kompetencji 
medycznych na terytorium danego 
państwa członkowskiego. Jako że 
precyzyjna ocena skutków spodziewanego 
odpływu pacjentów wymaga złożonych 
założeń i wyliczeń, w niniejszej dyrektywie 
zezwala się na system uprzedniej zgody, o 
ile istnieją wystarczające powody, by 
oczekiwać poważnego zagrożenia dla 
systemu zabezpieczenia społecznego. 
Powinno to dotyczyć także przypadków już 
istniejących systemów uprzedniej zgody, 
spełniających warunki określone w art. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z poprawką do art. 8 ust. 3 wniesioną przez tę samą autorkę. 
Należy jednoznacznie wyjaśnić, kiedy uprzednia zgoda może mieć zastosowanie do wniosków 
o leczenie w innym państwie członkowskim, a także wyjaśnić przyczyny odmowy wydania 
uprzedniej zgody. […] powodowałoby jedynie dezorientację pacjentów.

Poprawka 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Dostępne dowody wskazują, że (31) Trybunał Sprawiedliwości uznał, iż 
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stosowanie zasad swobodnego przepływu 
do korzystania z opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim, w 
granicach zakresu świadczeń 
gwarantowanych w ramach systemu 
ubezpieczenia zdrowotnego w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, nie będzie 
stanowiło zagrożenia dla systemów 
zdrowotnych państw członkowskich ani 
równowagi finansowej ich systemów 
zabezpieczenia społecznego. Trybunał 
Sprawiedliwości uznał jednak, iż nie 
można wykluczyć, że potencjalne ryzyko 
poważnego naruszenia równowagi 
finansowej systemu zabezpieczenia 
społecznego lub zagrożenia celowi 
utrzymania zrównoważonej i dostępnej dla 
wszystkich opieki medycznej i szpitalnej 
może stanowić nadrzędny wzgląd interesu 
publicznego uzasadniający barierę w 
zastosowaniu zasady swobody świadczenia 
usług. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził 
także, że liczba szpitali, ich rozmieszczenie 
geograficzne, sposób ich organizacji oraz 
ich wyposażenie, a nawet rodzaj usług 
medycznych, które są w stanie świadczyć 
poszczególne placówki, to dziedziny, w 
których powinno być możliwe planowanie. 
Niniejsza dyrektywa powinna 
przewidywać system uprzedniej zgody na 
pokrycie kosztów opieki szpitalnej 
otrzymanej w innym państwie 
członkowskim w przypadku spełnienia 
następujących warunków: gdyby leczenie 
zostało przeprowadzone na terytorium 
danego państwa, jego system 
zabezpieczenia społecznego pokryłby 
koszty tych świadczeń, a odpływ pacjentów 
związany z wdrożeniem tej dyrektywy 
poważnie narusza lub prawdopodobnie 
poważnie naruszy równowagę finansową 
systemu zabezpieczenia społecznego lub 
ów odpływ pacjentów poważnie zagraża 
lub prawdopodobnie poważnie zagrozi 
procesom planowania i racjonalizacji 
prowadzonym w sektorze szpitalnym w 
celu uniknięcia nadwyżek zasobów, braku 
równowagi w podaży opieki szpitalnej oraz 

nie można wykluczyć, że potencjalne 
ryzyko poważnego naruszenia równowagi 
finansowej systemu zabezpieczenia 
społecznego lub zagrożenia celowi 
utrzymania zrównoważonej i dostępnej dla 
wszystkich opieki medycznej i szpitalnej 
może stanowić nadrzędny wzgląd interesu 
publicznego uzasadniający barierę w 
zastosowaniu zasady swobody świadczenia 
usług. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził 
także, że liczba szpitali, ich rozmieszczenie 
geograficzne, sposób ich organizacji oraz 
ich wyposażenie, a nawet rodzaj usług 
medycznych, które są w stanie świadczyć 
poszczególne placówki, to dziedziny, w 
których powinno być możliwe planowanie. 
Niniejsza dyrektywa powinna zatem
przewidywać system uprzedniej zgody na 
pokrycie kosztów opieki szpitalnej i opieki 
specjalistycznej otrzymanej w innym 
państwie członkowskim. Powinno to 
dotyczyć także przypadków już 
istniejących systemów uprzedniej zgody, 
spełniających warunki określone w art. 8.
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strat logistycznych i finansowych, 
utrzymania zrównoważonych usług 
medycznych i szpitalnych, otwartych dla 
wszystkich, lub utrzymania potencjału w 
zakresie leczenia lub kompetencji 
medycznych na terytorium danego 
państwa członkowskiego. Jako że 
precyzyjna ocena skutków spodziewanego 
odpływu pacjentów wymaga złożonych 
założeń i wyliczeń, w niniejszej dyrektywie 
zezwala się na system uprzedniej zgody, o 
ile istnieją wystarczające powody, by 
oczekiwać poważnego zagrożenia dla 
systemu zabezpieczenia społecznego. 
Powinno to dotyczyć także przypadków już 
istniejących systemów uprzedniej zgody, 
spełniających warunki określone w art. 8.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie można z góry przesądzać możliwego wpływu wdrożenia niniejszej dyrektywy na systemy 
opieki zdrowotnej państw członkowskich. Koniecznie należy uniknąć wychodzenia poza 
orzeczenia Trybunału oraz należy potwierdzić konieczność zachowania systemu uprzedniej 
zgody na świadczenie opieki zdrowotnej w państwie członkowskim innym niż państwo, w 
którym pacjent jest ubezpieczony.

Poprawka 152
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Dostępne dowody wskazują, że 
stosowanie zasad swobodnego przepływu 
do korzystania z opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim, w 
granicach zakresu świadczeń 
gwarantowanych w ramach systemu 
ubezpieczenia zdrowotnego w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, nie będzie 
stanowiło zagrożenia dla systemów 

(31) Dostępne dowody wskazują, że 
stosowanie zasad swobodnego przepływu 
do korzystania z opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim, w 
granicach zakresu świadczeń 
gwarantowanych w ramach systemu 
ubezpieczenia zdrowotnego w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, nie będzie 
stanowiło zagrożenia dla systemów 
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zdrowotnych państw członkowskich ani 
równowagi finansowej ich systemów 
zabezpieczenia społecznego. Trybunał 
Sprawiedliwości uznał jednak, iż nie 
można wykluczyć, że potencjalne ryzyko 
poważnego naruszenia równowagi 
finansowej systemu zabezpieczenia 
społecznego lub zagrożenia celowi 
utrzymania zrównoważonej i dostępnej dla 
wszystkich opieki medycznej i szpitalnej 
może stanowić nadrzędny wzgląd interesu 
publicznego uzasadniający barierę w 
zastosowaniu zasady swobody świadczenia 
usług. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził 
także, że liczba szpitali, ich rozmieszczenie 
geograficzne, sposób ich organizacji oraz 
ich wyposażenie, a nawet rodzaj usług 
medycznych, które są w stanie świadczyć 
poszczególne placówki, to dziedziny, w 
których powinno być możliwe planowanie. 
Niniejsza dyrektywa powinna 
przewidywać system uprzedniej zgody na 
pokrycie kosztów opieki szpitalnej 
otrzymanej w innym państwie 
członkowskim w przypadku spełnienia
następujących warunków: gdyby leczenie 
zostało przeprowadzone na terytorium 
danego państwa, jego system 
zabezpieczenia społecznego pokryłby 
koszty tych świadczeń, a odpływ pacjentów 
związany z wdrożeniem tej dyrektywy 
poważnie narusza lub prawdopodobnie 
poważnie naruszy równowagę finansową 
systemu zabezpieczenia społecznego lub 
ów odpływ pacjentów poważnie zagraża 
lub prawdopodobnie poważnie zagrozi 
procesom planowania i racjonalizacji 
prowadzonym w sektorze szpitalnym w 
celu uniknięcia nadwyżek zasobów, braku 
równowagi w podaży opieki szpitalnej oraz 
strat logistycznych i finansowych, 
utrzymania zrównoważonych usług 
medycznych i szpitalnych, otwartych dla 
wszystkich, lub utrzymania potencjału w 
zakresie leczenia lub kompetencji 
medycznych na terytorium danego 
państwa członkowskiego. Jako że 
precyzyjna ocena skutków spodziewanego 

zdrowotnych państw członkowskich ani 
równowagi finansowej ich systemów 
zabezpieczenia społecznego. Trybunał 
Sprawiedliwości uznał jednak, iż nie 
można wykluczyć, że potencjalne ryzyko 
poważnego naruszenia równowagi 
finansowej systemu zabezpieczenia 
społecznego lub zagrożenia celowi 
utrzymania zrównoważonej i dostępnej dla 
wszystkich opieki medycznej i szpitalnej 
może stanowić nadrzędny wzgląd interesu 
publicznego uzasadniający barierę w 
zastosowaniu zasady swobody świadczenia 
usług. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził 
także, że liczba szpitali, ich rozmieszczenie 
geograficzne, sposób ich organizacji oraz 
ich wyposażenie, a nawet rodzaj usług 
medycznych, które są w stanie świadczyć 
poszczególne placówki, to dziedziny, w 
których powinno być możliwe planowanie. 
Niniejsza dyrektywa powinna 
przewidywać system uprzedniej zgody na 
pokrycie kosztów opieki szpitalnej i 
specjalistycznej otrzymanej w innym 
państwie członkowskim, jeżeli nie są 
spełnione następujące warunki: leczenie 
nie może zostać przeprowadzone w 
państwie członkowskim ubezpieczenia z 
powodu nadmiernie długiej listy 
oczekujących, pacjenci mieszkają na 
terenach przygranicznych, dolegliwość, 
która ma być leczona, występuje rzadko i 
wymaga bardzo specjalistycznej terapii 
lub opieka świadczona jest w oparciu o 
umowy między funduszami ubezpieczeń 
zdrowotnych i instytucjami opieki 
zdrowotnej za granicą. Powinno to 
dotyczyć także przypadków już 
istniejących systemów uprzedniej zgody, 
spełniających warunki określone w art. 8.
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odpływu pacjentów wymaga złożonych 
założeń i wyliczeń, w niniejszej dyrektywie 
zezwala się na system uprzedniej zgody, o 
ile istnieją wystarczające powody, by 
oczekiwać poważnego zagrożenia dla 
systemu zabezpieczenia społecznego.
Powinno to dotyczyć także przypadków już 
istniejących systemów uprzedniej zgody, 
spełniających warunki określone w art. 8.

Or. nl

Uzasadnienie

Poprawka wynika z dostosowania art. 8 ust. 3.

Poprawka 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) W świetle orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości państwa członkowskie 
mogą uzależnić pokrycie kosztów opieki 
szpitalnej w innym państwie 
członkowskim przez system krajowy od 
uzyskania uprzedniej zgody. Taki wymóg
należy uznać zarówno za niezbędny, jak i 
za uzasadniony. Dzięki temu liczba 
szpitali, ich rozmieszczenie geograficzne, 
sposób ich organizacji oraz ich 
wyposażenie, a nawet rodzaj usług 
medycznych, które są w stanie świadczyć 
poszczególne placówki, to dziedziny, w 
przypadku których powinno być możliwe 
planowanie, mające ogólnie na celu 
sprostanie różnym potrzebom. Z jednej 
strony takie planowanie powinno 
zapewnić wystarczający i stały dostęp do 
zrównoważonej gamy usług szpitalnych 
dobrej jakości w danym państwie 
członkowskim. Z drugiej strony powinno 
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być ono pomocne w realizacji zamiaru 
racjonalnego wykorzystania zasobów, 
służąc tym samym społecznej efektywności 
zasobów finansowych, technicznych i 
ludzkich.

Or. es

Uzasadnienie

Uprzednia zgoda może być postrzegana przez obywateli jako ograniczenie ich prawa do 
mobilności transgranicznej, chociaż w rzeczywistości stanowi ona gwarancję, nawet dla tych 
obywateli, którzy nie podróżują.

Niniejszy wniosek może wpływać na warunki świadczenia opieki zdrowotnej dla większości 
obywateli, którzy decydują się nie podróżować do innego państwa członkowskiego w celu 
korzystania z opieki zdrowotnej, bowiem może on zakłócać organizację i planowanie opieki 
zdrowotnej w państwie członkowskim przyjmującym podróżującego pacjenta.

Poprawka 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Mając na uwadze, że różnorodność 
europejskich systemów opieki zdrowotnej i 
modeli finansowania daje powody do 
przypuszczenia, iż liczne państwa 
członkowskie napotkają problemy z 
transpozycją niniejszej dyrektywy do 
prawa krajowego, należy zapewnić 
elastyczność ustaleń dotyczących jej 
wdrożenia.

Or. es

Uzasadnienie

Jeżeli dyrektywa ma zostać wdrożona, konieczne jest zapewnienie możliwości dostosowania i 
elastyczności.
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Poprawka 155
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W każdym przypadku, jeżeli państwo 
członkowskie zdecydowało się na 
wprowadzenie systemu uprzedniej zgody
na pokrycie kosztów opieki szpitalnej lub 
opieki specjalistycznej świadczonej w 
innym państwie członkowskim zgodnie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy,
koszty takiej opieki świadczonej w innym 
państwie członkowskim powinny być także 
zwrócone przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia do poziomu kosztów, które 
zostałyby zwrócone, gdyby takiej samej 
lub podobnej opieki zdrowotnej udzielono 
w państwie członkowskim ubezpieczenia, 
bez przekraczania rzeczywistych kosztów 
uzyskanej opieki zdrowotnej. Jednakże 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1408/71, udzielenie zgody oraz 
zapewnienie świadczeń powinno nastąpić 
zgodnie z tym rozporządzeniem. Ma to 
zastosowanie w szczególności w 
przypadkach, gdy zgoda jest udzielana po 
rozpatrzeniu wniosku w postępowaniu 
administracyjnym lub sądowym oraz gdy 
zainteresowana osoba skorzystała z 
leczenia w innym państwie członkowskim. 
W tym przypadku nie stosuje się art. 6, 7, 8 
i 9 niniejszej dyrektywy. Jest to zgodne z 
orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości, który stwierdził, że 
pacjenci, którzy otrzymali decyzję o 
odmowie zgody, uznaną następnie za 
nieuzasadnioną, uprawnieni są do 
otrzymania całkowitego zwrotu kosztów 
leczenia uzyskanego w innym państwie 
członkowskim zgodnie z ustawodawstwem 
państwa członkowskiego leczenia.

(32) Zgodnie z postanowieniami niniejszej 
dyrektywy uprzednia zgoda na pokrycie 
kosztów opieki szpitalnej lub opieki 
specjalistycznej świadczonej w innym 
państwie członkowskim oznacza, że koszty 
takiej opieki świadczonej w innym 
państwie członkowskim powinny być także 
zwrócone przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia do poziomu kosztów, które 
zostałyby zwrócone, gdyby takiej samej 
lub podobnej opieki zdrowotnej udzielono 
w państwie członkowskim ubezpieczenia, 
bez przekraczania rzeczywistych kosztów 
uzyskanej opieki zdrowotnej. Jednakże 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
art. 22 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 
1408/71, udzielenie zgody oraz 
zapewnienie świadczeń powinno nastąpić 
zgodnie z tym rozporządzeniem. Ma to 
zastosowanie w szczególności w 
przypadkach, gdy zgoda jest udzielana po 
rozpatrzeniu wniosku w postępowaniu 
administracyjnym lub sądowym oraz gdy 
zainteresowana osoba skorzystała z 
leczenia w innym państwie członkowskim. 
W tym przypadku nie stosuje się art. 6, 7, 8 
i 9 niniejszej dyrektywy. Jest to zgodne z 
orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości, który stwierdził, że 
pacjenci, którzy otrzymali decyzję o 
odmowie zgody, uznaną następnie za 
nieuzasadnioną, uprawnieni są do 
otrzymania całkowitego zwrotu kosztów 
leczenia uzyskanego w innym państwie 
członkowskim zgodnie z ustawodawstwem 
państwa członkowskiego leczenia.

Or. nl
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Uzasadnienie

Poprawka wynika z dostosowania art. 8 ust. 3.

Poprawka 156
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) O formie i liczbie takich krajowych 
punktów kontaktowych powinny 
decydować państwa członkowskie. 
Krajowe punkty kontaktowe mogą również 
zostać włączone w istniejące ośrodki 
informacyjne lub opierać się na ich 
funkcjonowaniu, pod warunkiem 
wyraźnego wskazania, że placówki te 
pełnią także rolę krajowych punktów 
kontaktowych do spraw transgranicznej 
opieki zdrowotnej. Krajowe punkty 
kontaktowe powinny dysponować 
odpowiednim wyposażeniem w celu 
udzielania informacji z zakresu głównych 
zagadnień transgranicznej opieki 
zdrowotnej oraz w razie potrzeby udzielać 
pacjentom praktycznej pomocy. Komisja 
powinna współpracować z państwami 
członkowskimi w celu ułatwienia 
współdziałania krajowych punktów 
kontaktowych do spraw transgranicznej 
opieki zdrowotnej, łącznie z tworzeniem 
dostępu do informacji na poziomie 
Wspólnoty, przykładowo za 
pośrednictwem unijnego portalu 
„Zdrowie”. Funkcjonowanie krajowych 
punktów kontaktowych nie powinno 
wykluczać ustanowienia przez państwa 
członkowskie innych powiązanych 
punktów kontaktowych na poziomie 
regionalnym lub lokalnym, 
odzwierciedlających specyficzną 
organizację ich systemów opieki 
zdrowotnej.

(32) O formie i liczbie takich krajowych 
punktów kontaktowych powinny 
decydować państwa członkowskie. 
Krajowe punkty kontaktowe mogą również 
zostać włączone w istniejące ośrodki 
informacyjne lub opierać się na ich 
funkcjonowaniu, pod warunkiem 
wyraźnego wskazania, że placówki te 
pełnią także rolę krajowych punktów 
kontaktowych do spraw transgranicznej 
opieki zdrowotnej. Krajowe punkty 
kontaktowe powinny dysponować 
odpowiednim wyposażeniem w celu 
udzielania informacji z zakresu głównych 
zagadnień transgranicznej opieki 
zdrowotnej oraz w razie potrzeby udzielać 
pacjentom praktycznej pomocy. Państwa 
członkowskie powinny zagwarantować 
udział w tych działaniach instytucji 
reprezentujących pracowników służby 
zdrowia. Funkcjonowanie krajowych 
punktów kontaktowych nie powinno 
wykluczać ustanowienia przez państwa 
członkowskie innych powiązanych 
punktów kontaktowych na poziomie 
regionalnym lub lokalnym, 
odzwierciedlających specyficzną 
organizację ich systemów opieki 
zdrowotnej. Krajowe punkty kontaktowe 
powinny być w stanie zapewnić pacjentom 
istotne informacje na temat 
transgranicznej opieki zdrowotnej oraz 
udzielać im pomocy. Nie obejmuje to 
porad prawnych.
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Or. en

Poprawka 157
Maria Berger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W każdym przypadku, jeżeli państwo 
członkowskie zdecydowało się na 
wprowadzenie systemu uprzedniej zgody 
na pokrycie kosztów opieki szpitalnej lub 
opieki specjalistycznej świadczonej w 
innym państwie członkowskim zgodnie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy, 
koszty takiej opieki świadczonej w innym 
państwie członkowskim powinny być także 
zwrócone przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia do poziomu kosztów, które 
zostałyby zwrócone, gdyby takiej samej 
lub podobnej opieki zdrowotnej udzielono 
w państwie członkowskim ubezpieczenia, 
bez przekraczania rzeczywistych kosztów 
uzyskanej opieki zdrowotnej. Jednakże 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1408/71, udzielenie zgody oraz 
zapewnienie świadczeń powinno nastąpić 
zgodnie z tym rozporządzeniem. Ma to 
zastosowanie w szczególności w 
przypadkach, gdy zgoda jest udzielana po 
rozpatrzeniu wniosku w postępowaniu 
administracyjnym lub sądowym oraz gdy 
zainteresowana osoba skorzystała z 
leczenia w innym państwie członkowskim. 
W tym przypadku nie stosuje się art. 6, 7, 8 
i 9 niniejszej dyrektywy. Jest to zgodne z 
orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości, który stwierdził, że 
pacjenci, którzy otrzymali decyzję o 
odmowie zgody, uznaną następnie za 
nieuzasadnioną, uprawnieni są do 
otrzymania całkowitego zwrotu kosztów 
leczenia uzyskanego w innym państwie 

(32) W każdym przypadku, jeżeli państwo 
członkowskie zdecydowało się na 
wprowadzenie systemu uprzedniej zgody 
na pokrycie kosztów opieki szpitalnej lub 
opieki specjalistycznej świadczonej w 
innym państwie członkowskim zgodnie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy, 
koszty takiej opieki świadczonej w innym 
państwie członkowskim powinny być także 
zwrócone przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia. Jednakże jeżeli spełnione są 
warunki określone w art. 22 ust. 2 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, 
udzielenie zgody oraz zapewnienie 
świadczeń powinno nastąpić zgodnie z tym 
rozporządzeniem. Ma to zastosowanie w 
szczególności w przypadkach, gdy zgoda 
jest udzielana po rozpatrzeniu wniosku w 
postępowaniu administracyjnym lub 
sądowym oraz gdy zainteresowana osoba 
skorzystała z leczenia w innym państwie 
członkowskim. W tym przypadku nie 
stosuje się art. 6, 7, 8 i 9 niniejszej 
dyrektywy. Jest to zgodne z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości, który 
stwierdził, że pacjenci, którzy otrzymali 
decyzję o odmowie zgody, uznaną 
następnie za nieuzasadnioną, uprawnieni są 
do otrzymania całkowitego zwrotu 
kosztów leczenia uzyskanego w innym 
państwie członkowskim zgodnie z 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
leczenia.
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członkowskim zgodnie z ustawodawstwem 
państwa członkowskiego leczenia.

Or. de

Uzasadnienie

Aby uniknąć zagrożenia podstaw finansowych krajowych systemów opieki zdrowotnej w 
państwach członkowskich leczenia, należy skalkulować rzeczywiste koszty poniesione w 
państwie członkowskim leczenia. 

Poprawka 158
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W każdym przypadku, jeżeli państwo 
członkowskie zdecydowało się na 
wprowadzenie systemu uprzedniej zgody 
na pokrycie kosztów opieki szpitalnej lub 
opieki specjalistycznej świadczonej w 
innym państwie członkowskim zgodnie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy, 
koszty takiej opieki świadczonej w innym 
państwie członkowskim powinny być także 
zwrócone przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia do poziomu kosztów, które 
zostałyby zwrócone, gdyby takiej samej 
lub podobnej opieki zdrowotnej udzielono 
w państwie członkowskim ubezpieczenia, 
bez przekraczania rzeczywistych kosztów 
uzyskanej opieki zdrowotnej. Jednakże 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1408/71, udzielenie zgody oraz 
zapewnienie świadczeń powinno nastąpić 
zgodnie z tym rozporządzeniem. Ma to 
zastosowanie w szczególności w 
przypadkach, gdy zgoda jest udzielana po 
rozpatrzeniu wniosku w postępowaniu 
administracyjnym lub sądowym oraz gdy 
zainteresowana osoba skorzystała z 

(32) W każdym przypadku, jeżeli państwo 
członkowskie zdecydowało się na 
wprowadzenie systemu uprzedniej zgody 
na pokrycie kosztów opieki szpitalnej lub 
opieki specjalistycznej świadczonej w 
innym państwie członkowskim zgodnie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy, 
koszty takiej opieki świadczonej w innym 
państwie członkowskim powinny być także 
zwrócone przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia do poziomu kosztów, które 
zostałyby zwrócone, gdyby tej opieki 
zdrowotnej udzielono w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, bez 
przekraczania rzeczywistych kosztów 
uzyskanej opieki zdrowotnej. Jednakże 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
art. 22 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 
1408/71, udzielenie zgody oraz 
zapewnienie świadczeń powinno nastąpić 
zgodnie z tym rozporządzeniem. Ma to 
zastosowanie w szczególności w 
przypadkach, gdy zgoda jest udzielana po 
rozpatrzeniu wniosku w postępowaniu 
administracyjnym lub sądowym oraz gdy 
zainteresowana osoba skorzystała z 
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leczenia w innym państwie członkowskim. 
W tym przypadku nie stosuje się art. 6, 7, 8 
i 9 niniejszej dyrektywy. Jest to zgodne z 
orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości, który stwierdził, że 
pacjenci, którzy otrzymali decyzję o 
odmowie zgody, uznaną następnie za 
nieuzasadnioną, uprawnieni są do 
otrzymania całkowitego zwrotu kosztów 
leczenia uzyskanego w innym państwie 
członkowskim zgodnie z ustawodawstwem 
państwa członkowskiego leczenia.

leczenia w innym państwie członkowskim. 
W tym przypadku nie stosuje się art. 6, 7, 8 
i 9 niniejszej dyrektywy. Jest to zgodne z 
orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości, który stwierdził, że 
pacjenci, którzy otrzymali decyzję o 
odmowie zgody, uznaną następnie za 
nieuzasadnioną, uprawnieni są do 
otrzymania całkowitego zwrotu kosztów 
leczenia uzyskanego w innym państwie 
członkowskim zgodnie z ustawodawstwem 
państwa członkowskiego leczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zwrot „takiej samej lub podobnej” opieki zdrowotnej jest niejasny pod względem prawnym i 
należy go skreślić.

Poprawka 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Procedury dotyczące transgranicznej 
opieki zdrowotnej ustanowione przez 
państwa członkowskie powinny udzielać 
pacjentom gwarancji obiektywności, 
niedyskryminacji oraz przejrzystości, 
zapewniając terminowe i należyte 
podejmowanie decyzji przez instytucje 
krajowe, z uwzględnieniem zarówno tych 
nadrzędnych zasad, jak i indywidualnych 
okoliczności każdego przypadku. Ma to 
także zastosowanie do rzeczywistego 
zwrotu kosztów opieki zdrowotnej 
poniesionych w innym państwie 
członkowskim, po powrocie pacjenta. 
Zaleca się, by w normalnych warunkach 
pacjenci otrzymali decyzję dotyczącą 
transgranicznej opieki zdrowotnej w 

(33) Procedury dotyczące transgranicznej 
opieki zdrowotnej ustanowione przez 
państwa członkowskie powinny udzielać 
pacjentom gwarancji obiektywności, 
niedyskryminacji oraz przejrzystości, 
zapewniając terminowe i należyte 
podejmowanie decyzji przez instytucje 
krajowe, z uwzględnieniem zarówno tych 
nadrzędnych zasad, jak i indywidualnych 
okoliczności każdego przypadku, przy 
czym okres ulega skróceniu, jeżeli jest to 
uzasadnione z uwagi na stan zdrowia 
pacjenta i konieczność niezwłocznego 
podjęcia leczenia. Ma to także 
zastosowanie do rzeczywistego zwrotu 
kosztów opieki zdrowotnej poniesionych w 
innym państwie członkowskim, po 
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okresie 15 dni kalendarzowych. W razie 
konieczności niezwłocznego podjęcia 
danego leczenia okres ten powinien 
jednak zostać skrócony. W każdym razie te
ogólne zasady nie powinny naruszać 
procedur uznawania i przepisów 
dotyczących świadczenia usług 
przewidzianych w dyrektywie 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych.

powrocie pacjenta. Zaleca się, by w 
normalnych warunkach pacjenci otrzymali 
decyzję dotyczącą transgranicznej opieki 
zdrowotnej w okresie 15 dni 
kalendarzowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zwiększenie spójności tekstu i przepisów niniejszego punktu preambuły. 
Skreślono odniesienie do dyrektywy 2005/36, ponieważ jest ono zawarte w poprawkach do 
punktów 37 i 37a preambuły.

Poprawka 160
Colm Burke

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Procedury dotyczące transgranicznej 
opieki zdrowotnej ustanowione przez 
państwa członkowskie powinny udzielać 
pacjentom gwarancji obiektywności, 
niedyskryminacji oraz przejrzystości, 
zapewniając terminowe i należyte 
podejmowanie decyzji przez instytucje 
krajowe, z uwzględnieniem zarówno tych 
nadrzędnych zasad, jak i indywidualnych 
okoliczności każdego przypadku. Ma to 
także zastosowanie do rzeczywistego 
zwrotu kosztów opieki zdrowotnej 
poniesionych w innym państwie 
członkowskim, po powrocie pacjenta. 
Zaleca się, by w normalnych warunkach 
pacjenci otrzymali decyzję dotyczącą 
transgranicznej opieki zdrowotnej w 

(33) Procedury dotyczące transgranicznej 
opieki zdrowotnej ustanowione przez 
państwa członkowskie powinny udzielać 
pacjentom gwarancji obiektywności, 
niedyskryminacji oraz przejrzystości, 
zapewniając terminowe i należyte 
podejmowanie decyzji przez instytucje 
krajowe, z uwzględnieniem zarówno tych 
nadrzędnych zasad, jak i indywidualnych 
okoliczności każdego przypadku. Ma to 
także zastosowanie do rzeczywistego 
zwrotu kosztów opieki zdrowotnej 
poniesionych w innym państwie 
członkowskim, po powrocie pacjenta. W
normalnych warunkach pacjenci powinni 
otrzymać decyzję dotyczącą 
transgranicznej opieki zdrowotnej w 
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okresie 15 dni kalendarzowych. W razie 
konieczności niezwłocznego podjęcia 
danego leczenia okres ten powinien jednak 
zostać skrócony. W każdym razie te ogólne 
zasady nie powinny naruszać procedur 
uznawania i przepisów dotyczących 
świadczenia usług przewidzianych w 
dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 
2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych.

okresie 15 dni kalendarzowych. W razie 
konieczności niezwłocznego podjęcia 
danego leczenia okres ten powinien jednak 
zostać skrócony. W każdym razie te ogólne 
zasady nie powinny naruszać procedur 
uznawania i przepisów dotyczących 
świadczenia usług przewidzianych w 
dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 
2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje mała, lecz znacząca grupa demograficzna mieszkająca w więcej niż jednym państwie 
członkowskim. Z tego względu osoby te powinny mieć prawo do opieki pozaszpitalnej, takiej 
jak rekonwalescencja, opieka domowa itd., pod warunkiem że są one ubezpieczone w takim 
samym zakresie w swoim państwie członkowskim ubezpieczenia.

Poprawka 161
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Dla pacjenta korzystającego z opieki 
zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim niż to, w którym jest 
ubezpieczony, istotne jest ustalenie z góry, 
jakie przepisy mają zastosowanie. Taka 
sama przejrzystość niezbędna jest w 
przypadku czasowego przemieszczania się 
podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną do innego państwa 
członkowskiego w celu świadczenia usług 
medycznych na jego terytorium, a także w 
przypadku transgranicznego świadczenia 
opieki zdrowotnej. W takich przypadkach, 
zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi 
w art. 5, do opieki zdrowotnej mają 
zastosowanie przepisy ustawodawstwa 

(35) Dla pacjenta korzystającego z opieki 
zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim niż to, w którym jest 
ubezpieczony, istotne jest ustalenie z góry, 
jakie przepisy mają zastosowanie. Taka 
sama przejrzystość niezbędna jest w 
przypadku transgranicznego świadczenia 
opieki zdrowotnej. W takich przypadkach, 
zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi 
w art. 5, do opieki zdrowotnej mają 
zastosowanie przepisy ustawodawstwa 
państwa członkowskiego leczenia, gdyż 
zgodnie z art. 152 ust. 5 Traktatu za 
organizację i świadczenie usług 
zdrowotnych i opieki medycznej 
odpowiadają państwa członkowskie. 
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państwa członkowskiego leczenia, gdyż 
zgodnie z art. 152 ust. 5 Traktatu za 
organizację i świadczenie usług 
zdrowotnych i opieki medycznej 
odpowiadają państwa członkowskie. 
Pomoże to pacjentom w dokonywaniu 
świadomych wyborów i zapobiegnie 
nieporozumieniom. Ponadto wytworzy to 
wysoki stopień zaufania między pacjentem 
a podmiotem świadczącym opiekę 
zdrowotną. 

Pomoże to pacjentom w dokonywaniu 
świadomych wyborów i zapobiegnie 
nieporozumieniom. Ponadto wytworzy to 
wysoki stopień zaufania między pacjentem 
a podmiotem świadczącym opiekę 
zdrowotną.

Or. pt

Poprawka 162
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 36a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) Każde państwo członkowskie 
odpowiada za określenie sieci krajowych, 
do których pacjenci z innych państw 
członkowskich mogliby mieć swobodny 
dostęp, zapewniających minimalny 
poziom jakości i bezpieczeństwa i 
wymagających mechanizmu zatwierdzenia 
procesów leczenia. Zatwierdzenia można 
by dokonywać za pośrednictwem 
wyznaczonych instytutów 
międzynarodowych, które oceniałyby 
elementy jakości i bezpieczeństwa oraz 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
publicznych i prywatnych systemów 
zdrowotnych. Można by powołać 
europejską radę złożoną z przedstawicieli 
państw członkowskich i najważniejszych 
związków stowarzyszeń pacjentów 
zajmującą się nadzorem i 
monitorowaniem wdrażania przez 
państwa członkowskie. 

Or. en



AM\763902PL.doc 51/76 PE418.320v01-00

PL

Uzasadnienie

A mechanism of independent certification of the processes and the networks accredited could 
be created with the participation of representatives from MS and the most relevant patients' 
associations. The certification and the accreditation of the treatment processes will assess the 
sustainability of public and private medical systems. In particular, in case the free circulation 
turns into a run-up to the indiscriminate purchase of treatment and/or diagnosis solutions, the 
consequent cost could determine serious consequences such as the risk of collapse of public 
health systems and the progressive discrimination of patients affected by pathologies 
requiring expensive treatments as it happened, for example, with people affected by AIDS.

Poprawka 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Wykorzystanie potencjału rynku 
wewnętrznego w zakresie transgranicznej 
opieki zdrowotnej wymaga współpracy 
między podmiotami świadczącymi opiekę 
zdrowotną, płatnikami i organami 
regulacyjnymi z różnych państw 
członkowskich na poziomie krajowym, 
regionalnym lub lokalnym w celu 
zapewnienia bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki o wysokiej jakości. 
Odnosi się to w szczególności do 
współpracy pomiędzy regionami 
przygranicznymi, gdzie transgraniczne 
świadczenie usług jest najbardziej 
efektywnym sposobem zorganizowania 
usług zdrowotnych dla społeczności 
lokalnych; trwałe osiągnięcie takiego 
transgranicznego świadczenia usług 
wymaga współpracy pomiędzy systemami 
zdrowotnymi różnych państw 
członkowskich. Współpraca ta może 
obejmować wspólne planowanie, 
wzajemne uznawanie lub dostosowywanie 
procedur lub standardów, 
interoperacyjność odpowiednich 
krajowych systemów technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 

(37) Wymaga to współpracy między 
podmiotami świadczącymi opiekę 
zdrowotną, płatnikami i organami 
regulacyjnymi z różnych państw 
członkowskich na poziomie krajowym, 
regionalnym lub lokalnym w celu 
zapewnienia bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki o wysokiej jakości. 
Odnosi się to w szczególności do 
współpracy pomiędzy regionami 
przygranicznymi, gdzie transgraniczne 
świadczenie opieki zdrowotnej jest 
efektywnym sposobem zorganizowania 
opieki zdrowotnej dla społeczności 
lokalnych; trwałe osiągnięcie takiego 
transgranicznego świadczenia usług 
wymaga współpracy pomiędzy systemami 
zdrowotnymi różnych państw 
członkowskich. Współpraca ta może 
obejmować wspólne planowanie, 
wzajemne uznawanie lub dostosowywanie 
procedur lub standardów, 
interoperacyjność odpowiednich 
krajowych systemów technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
praktyczne mechanizmy zapewniające 
ciągłość opieki.
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praktyczne mechanizmy zapewniające 
ciągłość opieki lub ułatwianie w praktyce 
pracownikom służby zdrowia czasowego 
lub okazyjnego świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej.
Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych 
stanowi, że czasowe lub okazjonalne 
swobodne świadczenie usług, łącznie z 
usługami świadczonymi przez 
pracowników służby zdrowia w innym 
państwie członkowskim, nie powinno 
podlegać ograniczeniom z żadnych 
przyczyn dotyczących kwalifikacji 
zawodowych, chyba że jest to przedmiotem 
przepisów szczegółowych prawa 
wspólnotowego. Niniejsza dyrektywa nie 
narusza tych przepisów dyrektywy 
2005/36/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana dyrektywa ma obejmować jedynie transgraniczną współpracę i przypadki 
mobilności pacjentów, t.j. korzystanie z opieki zdrowotnej za granicą przez indywidualnych 
pacjentów, którzy się na to decydują.

Poprawka 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Wykorzystanie potencjału rynku 
wewnętrznego w zakresie transgranicznej 
opieki zdrowotnej wymaga współpracy
między podmiotami świadczącymi opiekę 
zdrowotną, płatnikami i organami 
regulacyjnymi z różnych państw 
członkowskich na poziomie krajowym, 
regionalnym lub lokalnym w celu 
zapewnienia bezpiecznej i efektywnej 

(37) Potrzebna jest współpraca między 
podmiotami świadczącymi opiekę 
zdrowotną, płatnikami i organami 
regulacyjnymi z różnych państw 
członkowskich na poziomie krajowym, 
regionalnym lub lokalnym w celu 
zapewnienia bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki o wysokiej jakości. 
Odnosi się to w szczególności do 
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transgranicznej opieki o wysokiej jakości. 
Odnosi się to w szczególności do 
współpracy pomiędzy regionami 
przygranicznymi, gdzie transgraniczne 
świadczenie usług jest najbardziej 
efektywnym sposobem zorganizowania 
usług zdrowotnych dla społeczności 
lokalnych; trwałe osiągnięcie takiego 
transgranicznego świadczenia usług 
wymaga współpracy pomiędzy systemami 
zdrowotnymi różnych państw 
członkowskich. Współpraca ta może 
obejmować wspólne planowanie, 
wzajemne uznawanie lub dostosowywanie 
procedur lub standardów, 
interoperacyjność odpowiednich 
krajowych systemów technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
praktyczne mechanizmy zapewniające 
ciągłość opieki lub ułatwianie w praktyce 
pracownikom służby zdrowia czasowego 
lub okazyjnego świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej. 
Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych 
stanowi, że czasowe lub okazjonalne 
swobodne świadczenie usług, łącznie z 
usługami świadczonymi przez 
pracowników służby zdrowia w innym 
państwie członkowskim, nie powinno 
podlegać ograniczeniom z żadnych 
przyczyn dotyczących kwalifikacji 
zawodowych, chyba że jest to przedmiotem 
przepisów szczegółowych prawa 
wspólnotowego. Niniejsza dyrektywa nie 
narusza tych przepisów dyrektywy 
2005/36/WE.

współpracy pomiędzy regionami 
przygranicznymi, gdzie transgraniczne 
świadczenie usług jest najbardziej 
efektywnym sposobem zorganizowania 
usług zdrowotnych dla społeczności 
lokalnych; trwałe osiągnięcie takiego 
transgranicznego świadczenia usług 
wymaga współpracy pomiędzy systemami 
zdrowotnymi różnych państw 
członkowskich. Współpraca ta może 
obejmować wspólne planowanie, 
wzajemne uznawanie lub dostosowywanie 
procedur lub standardów, 
interoperacyjność odpowiednich 
krajowych systemów technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
praktyczne mechanizmy zapewniające 
ciągłość opieki lub ułatwianie w praktyce 
pracownikom służby zdrowia czasowego 
lub okazyjnego świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ niniejsza dyrektywa dotyczy wszystkich rodzajów opieki, nawiązywanie do rynku 
wewnętrznego transgranicznej opieki zdrowotnej jest mylące.

Część ta została przesunięta do nowego punktu 37a preambuły, gdzie jest to sformułowane 
bardziej precyzyjnie.
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Poprawka 165
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Wykorzystanie potencjału rynku 
wewnętrznego w zakresie transgranicznej 
opieki zdrowotnej wymaga współpracy 
między podmiotami świadczącymi opiekę 
zdrowotną, płatnikami i organami 
regulacyjnymi z różnych państw 
członkowskich na poziomie krajowym, 
regionalnym lub lokalnym w celu 
zapewnienia bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki o wysokiej jakości. 
Odnosi się to w szczególności do 
współpracy pomiędzy regionami 
przygranicznymi, gdzie transgraniczne 
świadczenie usług jest najbardziej 
efektywnym sposobem zorganizowania 
usług zdrowotnych dla społeczności 
lokalnych; trwałe osiągnięcie takiego 
transgranicznego świadczenia usług 
wymaga współpracy pomiędzy systemami 
zdrowotnymi różnych państw 
członkowskich. Współpraca ta może 
obejmować wspólne planowanie, 
wzajemne uznawanie lub dostosowywanie 
procedur lub standardów, 
interoperacyjność odpowiednich 
krajowych systemów technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
praktyczne mechanizmy zapewniające 
ciągłość opieki lub ułatwianie w praktyce 
pracownikom służby zdrowia czasowego 
lub okazyjnego świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej. 
Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych 
stanowi, że czasowe lub okazjonalne 
swobodne świadczenie usług, łącznie z 
usługami świadczonymi przez 
pracowników służby zdrowia w innym 

(37) Transgraniczna opieka zdrowotna 
wymaga współpracy między podmiotami 
świadczącymi opiekę zdrowotną, 
płatnikami i organami regulacyjnymi z 
różnych państw członkowskich na 
poziomie krajowym, regionalnym lub 
lokalnym w celu zapewnienia bezpiecznej i 
efektywnej transgranicznej opieki o 
wysokiej jakości. Odnosi się to w 
szczególności do współpracy pomiędzy 
regionami przygranicznymi, gdzie 
transgraniczne świadczenie usług jest 
najbardziej efektywnym sposobem 
zorganizowania usług zdrowotnych dla 
społeczności lokalnych; trwałe osiągnięcie 
takiego transgranicznego świadczenia 
usług wymaga współpracy pomiędzy 
systemami zdrowotnymi różnych państw 
członkowskich. Współpraca ta może 
obejmować wspólne planowanie, 
wzajemne uznawanie lub dostosowywanie 
procedur lub standardów, 
interoperacyjność odpowiednich 
krajowych systemów technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
praktyczne mechanizmy zapewniające 
ciągłość opieki lub ułatwianie w praktyce 
pracownikom służby zdrowia czasowego 
lub okazyjnego świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej. 
Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych 
stanowi, że czasowe lub okazjonalne 
swobodne świadczenie usług, łącznie z 
usługami świadczonymi przez 
pracowników służby zdrowia w innym 
państwie członkowskim, nie powinno 
podlegać ograniczeniom z żadnych 
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państwie członkowskim, nie powinno 
podlegać ograniczeniom z żadnych 
przyczyn dotyczących kwalifikacji 
zawodowych, chyba że jest to 
przedmiotem przepisów szczegółowych 
prawa wspólnotowego. Niniejsza 
dyrektywa nie narusza tych przepisów 
dyrektywy 2005/36/WE.

przyczyn dotyczących kwalifikacji 
zawodowych, chyba że jest to 
przedmiotem przepisów szczegółowych 
prawa wspólnotowego. Niniejsza 
dyrektywa nie narusza tych przepisów 
dyrektywy 2005/36/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Świadczenie transgranicznej opieki zdrowotnej – zwłaszcza w regionach przygranicznych –
nie jest kwestią wchodzącą w zakres rynku wewnętrznego. Współpraca w zakresie 
świadczenia opieki zdrowotnej w regionach przygranicznych jest obecnie regulowana przez 
dwu- lub wielostronne porozumienia między państwami członkowskimi i/lub na mocy 
współpracy w ramach euroregionów. Mechanizm ten okazał się bardzo skuteczny i wydajny i 
nie należy go zmieniać. Współpraca ta nie ma nic wspólnego z zasadami rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 166
Stefano Zappalà

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Wykorzystanie potencjału rynku 
wewnętrznego w zakresie transgranicznej 
opieki zdrowotnej wymaga współpracy 
między podmiotami świadczącymi opiekę 
zdrowotną, płatnikami i organami 
regulacyjnymi z różnych państw 
członkowskich na poziomie krajowym, 
regionalnym lub lokalnym w celu 
zapewnienia bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki o wysokiej jakości. 
Odnosi się to w szczególności do 
współpracy pomiędzy regionami 
przygranicznymi, gdzie transgraniczne 
świadczenie usług jest najbardziej 
efektywnym sposobem zorganizowania 
usług zdrowotnych dla społeczności 

(37) Wykorzystanie potencjału rynku 
wewnętrznego w zakresie transgranicznej 
opieki zdrowotnej wymaga współpracy 
między podmiotami świadczącymi opiekę 
zdrowotną, płatnikami i organami 
regulacyjnymi z różnych państw 
członkowskich na poziomie krajowym, 
regionalnym lub lokalnym w celu 
zapewnienia bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki o wysokiej jakości. 
Odnosi się to w szczególności do 
współpracy pomiędzy regionami 
przygranicznymi, gdzie transgraniczne 
świadczenie usług jest najbardziej 
efektywnym sposobem zorganizowania 
usług zdrowotnych dla społeczności 
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lokalnych; trwałe osiągnięcie takiego 
transgranicznego świadczenia usług 
wymaga współpracy pomiędzy systemami 
zdrowotnymi różnych państw 
członkowskich. Współpraca ta może 
obejmować wspólne planowanie, 
wzajemne uznawanie lub dostosowywanie 
procedur lub standardów, 
interoperacyjność odpowiednich
krajowych systemów technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
praktyczne mechanizmy zapewniające 
ciągłość opieki lub ułatwianie w praktyce 
pracownikom służby zdrowia czasowego 
lub okazyjnego świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej. 
Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych 
stanowi, że czasowe lub okazjonalne 
swobodne świadczenie usług, łącznie z 
usługami świadczonymi przez 
pracowników służby zdrowia w innym 
państwie członkowskim, nie powinno 
podlegać ograniczeniom z żadnych 
przyczyn dotyczących kwalifikacji 
zawodowych, chyba że jest to 
przedmiotem przepisów szczegółowych 
prawa wspólnotowego. Niniejsza 
dyrektywa nie narusza tych przepisów 
dyrektywy 2005/36/WE.

lokalnych; trwałe osiągnięcie takiego 
transgranicznego świadczenia usług 
wymaga współpracy pomiędzy systemami 
zdrowotnymi różnych państw 
członkowskich. Współpraca ta może 
obejmować wspólne planowanie, 
wzajemne uznawanie lub dostosowywanie 
procedur lub standardów, 
interoperacyjność odpowiednich 
krajowych systemów technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
praktyczne mechanizmy zapewniające 
ciągłość opieki lub ułatwianie w praktyce 
pracownikom służby zdrowia czasowego 
lub okazyjnego świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
narzędzia, takie jak europejska 
legitymacja pracownika służby zdrowia, 
ułatwiające transgraniczne świadczenie 
opieki zdrowotnej przez pracowników 
służby zdrowia, zwłaszcza jeżeli 
funkcjonalność takich narzędzi przyczynia 
się do zagwarantowania świadczenia 
usług zdrowotnych pacjentom 
przemieszczającym się z jednego państwa 
do drugiego. Dyrektywa 2005/36/WE w 
sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych stanowi, że czasowe lub 
okazjonalne swobodne świadczenie usług, 
łącznie z usługami świadczonymi przez 
pracowników służby zdrowia w innym 
państwie członkowskim, nie powinno 
podlegać ograniczeniom z żadnych 
przyczyn dotyczących kwalifikacji 
zawodowych, chyba że jest to 
przedmiotem przepisów szczegółowych 
prawa wspólnotowego. Niniejsza 
dyrektywa nie narusza tych przepisów 
dyrektywy 2005/36/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre z państw członkowskich opracowują na szczeblu krajowym legitymacje zawodowe 
służące różnym celom. Legitymacje takie dostarczają informacji o pracowniku służby 
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zdrowia, ale często mają za zadanie ułatwienie świadczenia usług zdrowotnych. E-recepty lub 
dostęp do dokumentacji medycznej stanowią niektóre z udogodnień, które można powiązać z 
funkcjonowaniem legitymacji pracownika służby zdrowia. Nawiązanie w dyrektywie do takich 
narzędzi może zachęcić państwa członkowskie do wypracowania polityki w tym zakresie.

Poprawka 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Dyrektywa 2005/36/WE stanowi, że 
czasowe lub okazjonalne swobodne 
świadczenie usług, łącznie z usługami 
świadczonymi przez pracowników służby 
zdrowia w innym państwie członkowskim, 
nie powinno podlegać ograniczeniom z 
żadnych przyczyn dotyczących kwalifikacji 
zawodowych, chyba że jest to przedmiotem 
przepisów szczegółowych prawa 
wspólnotowego. Niniejsza dyrektywa nie 
narusza tych przepisów dyrektywy 
2005/36/WE. Jednak dyrektywa 
2005/36/WE bierze w bardzo małym 
stopniu pod uwagę specyfikę kwalifikacji 
w dziedzinie opieki zdrowotnej, ze szkodą 
dla bezpieczeństwa pacjentów. Należy 
zatem ustanowić stosowne mechanizmy 
uznawania kwalifikacji, albo w ramach 
przekształcenia dyrektywy 2005/36/WE 
lub przy wykorzystaniu odpowiedniego 
instrumentu prawnego

Or. fr

Uzasadnienie

Chociaż niniejsza dyrektywa nie powinna podważać zasad wyrażonych w dyrektywie 
2005/36/WE, należy podkreślić, że postanowienia tej ostatniej są niewystarczające, jeśli 
chodzi o specyfikę kwalifikacji i szkoleń zawodowych pracowników służby zdrowia, co może 
stwarzać ryzyko dla pacjentów.
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Poprawka 168
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W przypadku, gdy produkty lecznicze 
dopuszczone do obrotu w państwie 
członkowskim pacjenta zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, zostały przepisane w 
innym państwie członkowskim na 
nazwisko danego pacjenta, uznanie 
medyczne takich recept oraz zrealizowanie 
ich w państwie członkowskim pacjenta 
powinno być co do zasady możliwe.
Zniesienie barier natury regulacyjnej i 
administracyjnej w odniesieniu do takiego 
uznania nie narusza w każdym 
pojedynczym przypadku wymogu 
udzielenia odpowiedniej zgody przez 
lekarza prowadzącego leczenie pacjenta 
lub farmaceutę, jeżeli jest to uzasadnione 
ochroną zdrowia człowieka oraz konieczne 
i proporcjonalne do tego celu. Takie 
uznanie medyczne nie powinno także 
naruszać decyzji państwa członkowskiego 
ubezpieczenia dotyczącej włączenia tych 
produktów leczniczych w zakres 
świadczeń objętych jego systemem 
zabezpieczenia społecznego. Wdrożenie 
zasady uznania ułatwi przyjęcie środków 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjenta oraz uniknięcia 
nadużywania lub pomyłki co do produktów 
leczniczych. 

(39) W przypadku, gdy produkty lecznicze 
dopuszczone do obrotu w państwie 
członkowskim pacjenta zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, zostały przepisane w 
innym państwie członkowskim na 
nazwisko danego pacjenta, uznanie 
medyczne takich recept oraz zrealizowanie 
ich w państwie członkowskim pacjenta 
może nastąpić, jeżeli są zgodne z zasadami 
ustalonymi przez nadzór farmaceutyczny 
danego państwa członkowskiego oraz w 
każdym pojedynczym przypadku wymogu 
udzielenia odpowiedniej zgody przez 
lekarza prowadzącego leczenie pacjenta 
lub farmaceutę, jeżeli jest to uzasadnione 
ochroną zdrowia człowieka oraz konieczne 
i proporcjonalne do tego celu. Takie 
uznanie medyczne nie powinno także 
naruszać decyzji państwa członkowskiego 
ubezpieczenia dotyczącej włączenia tych 
produktów leczniczych w zakres 
świadczeń objętych jego systemem 
zabezpieczenia społecznego. Wdrożenie 
wskazanej procedury ułatwi przyjęcie 
środków koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjenta oraz uniknięcia 
nadużywania lub pomyłki co do produktów 
leczniczych.

Or. pl
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Poprawka 169
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W przypadku, gdy produkty lecznicze 
dopuszczone do obrotu w państwie 
członkowskim pacjenta zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, zostały przepisane w 
innym państwie członkowskim na 
nazwisko danego pacjenta, uznanie 
medyczne takich recept oraz zrealizowanie 
ich w państwie członkowskim pacjenta 
powinno być co do zasady możliwe. 
Zniesienie barier natury regulacyjnej i 
administracyjnej w odniesieniu do takiego 
uznania nie narusza w każdym 
pojedynczym przypadku wymogu 
udzielenia odpowiedniej zgody przez 
lekarza prowadzącego leczenie pacjenta 
lub farmaceutę, jeżeli jest to uzasadnione 
ochroną zdrowia człowieka oraz konieczne 
i proporcjonalne do tego celu. Takie 
uznanie medyczne nie powinno także 
naruszać decyzji państwa członkowskiego 
ubezpieczenia dotyczącej włączenia tych 
produktów leczniczych w zakres 
świadczeń objętych jego systemem 
zabezpieczenia społecznego. Wdrożenie 
zasady uznania ułatwi przyjęcie środków 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjenta oraz uniknięcia 
nadużywania lub pomyłki co do produktów 
leczniczych.

(39) W przypadku, gdy produkty lecznicze 
dopuszczone do obrotu w państwie 
członkowskim pacjenta zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, zostały przepisane w 
innym państwie członkowskim na 
nazwisko danego pacjenta, uznanie w 
aptekach takich recept oraz zrealizowanie 
ich w państwie członkowskim pacjenta 
powinno być co do zasady możliwe. 
Zniesienie barier natury regulacyjnej i 
administracyjnej w odniesieniu do takiego 
uznania nie narusza w każdym 
pojedynczym przypadku wymogu 
udzielenia odpowiedniej zgody przez 
lekarza prowadzącego leczenie pacjenta 
lub farmaceutę, jeżeli jest to uzasadnione 
ochroną zdrowia człowieka oraz konieczne 
i proporcjonalne do tego celu. Takie 
uznanie nie powinno także naruszać 
decyzji państwa członkowskiego
ubezpieczenia dotyczącej włączenia tych 
produktów leczniczych w zakres 
świadczeń objętych jego systemem 
zabezpieczenia społecznego ani naruszać 
ważności krajowych przepisów w zakresie 
ustalania cen i płatności. Wdrożenie 
zasady uznania ułatwi przyjęcie środków 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjenta oraz uniknięcia 
nadużywania lub pomyłki co do produktów 
leczniczych.

Or. de
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Uzasadnienie

Uznawanie recept nie polega na uznawaniu ich pod względem medycznym, ale na ich uznaniu 
w trakcie wydawania produktów leczniczych przez aptekarza.

Poprawka 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W przypadku, gdy produkty lecznicze 
dopuszczone do obrotu w państwie 
członkowskim pacjenta zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, zostały przepisane w 
innym państwie członkowskim na 
nazwisko danego pacjenta, uznanie 
medyczne takich recept oraz zrealizowanie 
ich w państwie członkowskim pacjenta 
powinno być co do zasady możliwe. 
Zniesienie barier natury regulacyjnej i 
administracyjnej w odniesieniu do takiego 
uznania nie narusza w każdym 
pojedynczym przypadku wymogu 
udzielenia odpowiedniej zgody przez 
lekarza prowadzącego leczenie pacjenta 
lub farmaceutę, jeżeli jest to uzasadnione 
ochroną zdrowia człowieka oraz konieczne 
i proporcjonalne do tego celu. Takie 
uznanie medyczne nie powinno także 
naruszać decyzji państwa członkowskiego 
ubezpieczenia dotyczącej włączenia tych 
produktów leczniczych w zakres 
świadczeń objętych jego systemem 
zabezpieczenia społecznego. Wdrożenie 
zasady uznania ułatwi przyjęcie środków 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjenta oraz uniknięcia 
nadużywania lub pomyłki co do produktów 
leczniczych.

(39) W przypadku, gdy produkty lecznicze 
dopuszczone do obrotu w państwie 
członkowskim pacjenta zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, zostały przepisane w 
innym państwie członkowskim na 
nazwisko danego pacjenta, uznanie 
medyczne takich recept oraz zrealizowanie 
ich w państwie członkowskim pacjenta 
powinno być co do zasady możliwe. 
Zniesienie barier natury regulacyjnej i 
administracyjnej w odniesieniu do takiego 
uznania nie narusza w każdym 
pojedynczym przypadku wymogu 
udzielenia odpowiedniej zgody przez 
lekarza prowadzącego leczenie pacjenta 
lub farmaceutę, jeżeli jest to uzasadnione 
ochroną zdrowia człowieka oraz konieczne 
i proporcjonalne do tego celu. Takie 
uznanie medyczne nie powinno także 
naruszać decyzji państwa członkowskiego 
ubezpieczenia dotyczącej włączenia tych 
produktów leczniczych w zakres 
świadczeń objętych jego systemem 
zabezpieczenia społecznego. Wdrożenie 
zasady uznania ułatwi przyjęcie środków 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjenta oraz uniknięcia 
nadużywania lub pomyłki co do produktów 
leczniczych. Jeżeli recepta wystawiona w 
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państwie członkowskim leczenia dotyczy 
lekarstw normalnie niedostępnych na 
receptę w państwie członkowskim 
ubezpieczenia, państwo to decyduje, czy 
wyjątkowo udzielić zezwolenia, czy też 
zapewnić odpowiednik lekarstwa w 
oparciu o dowody naukowe.

Or. en

Uzasadnienie

Pacjenci powinni mieć gwarancje, że poddani zostaną właściwemu leczeniu w oparciu o 
ustalenia medyczne. 

Poprawka 171
Stefano Zappalà

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W przypadku, gdy produkty lecznicze 
dopuszczone do obrotu w państwie 
członkowskim pacjenta zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, zostały przepisane w 
innym państwie członkowskim na 
nazwisko danego pacjenta, uznanie 
medyczne takich recept oraz zrealizowanie 
ich w państwie członkowskim pacjenta 
powinno być co do zasady możliwe. 
Zniesienie barier natury regulacyjnej i 
administracyjnej w odniesieniu do takiego 
uznania nie narusza w każdym 
pojedynczym przypadku wymogu 
udzielenia odpowiedniej zgody przez 
lekarza prowadzącego leczenie pacjenta 
lub farmaceutę, jeżeli jest to uzasadnione 
ochroną zdrowia człowieka oraz konieczne 
i proporcjonalne do tego celu. Takie 
uznanie medyczne nie powinno także 

(39) W przypadku, gdy produkty lecznicze 
dopuszczone do obrotu w państwie 
członkowskim pacjenta zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, zostały przepisane w 
innym państwie członkowskim na 
nazwisko danego pacjenta, uznanie 
medyczne takich recept oraz zrealizowanie 
ich w aptekach w państwie członkowskim 
pacjenta powinno być co do zasady 
możliwe. Zniesienie barier natury 
regulacyjnej i administracyjnej w 
odniesieniu do takiego uznania nie narusza 
w każdym pojedynczym przypadku 
wymogu udzielenia odpowiedniej zgody 
przez lekarza prowadzącego leczenie 
pacjenta lub farmaceutę, jeżeli jest to 
uzasadnione ochroną zdrowia człowieka 
oraz konieczne i proporcjonalne do tego 
celu. Takie uznanie medyczne nie powinno 
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naruszać decyzji państwa członkowskiego 
ubezpieczenia dotyczącej włączenia tych 
produktów leczniczych w zakres 
świadczeń objętych jego systemem 
zabezpieczenia społecznego. Wdrożenie 
zasady uznania ułatwi przyjęcie środków 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjenta oraz uniknięcia 
nadużywania lub pomyłki co do produktów 
leczniczych.

także naruszać decyzji państwa 
członkowskiego ubezpieczenia dotyczącej 
włączenia tych produktów leczniczych w 
zakres świadczeń objętych jego systemem 
zabezpieczenia społecznego. Wdrożenie 
zasady uznania ułatwi przyjęcie środków 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjenta oraz uniknięcia 
nadużywania lub pomyłki co do produktów 
leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wymaga wyjaśnień.

Poprawka 172
Nicolae Vlad Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) O wyjątkowym zatwierdzeniu 
lekarstw, które normalnie nie są dostępne 
w państwie członkowskim ubezpieczenia, 
powinna decydować komisja medyczna 
ustalająca, czy zagrożone jest życie 
pacjenta lub jakość jego życia ulega 
pogorszeniu, lub czy możliwe jest 
zapewnienie lekarstwa zastępczego 
uznanego za identyczne.

Or. en
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Poprawka 173
Jules Maaten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Komisja Europejska powinna 
opracować studium wykonalności 
dotyczące wspólnego dla UE systemu 
wskaźników jakości opieki zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Celem funkcjonowania takich sieci 
ma być świadczenie efektywnej kosztowo 
opieki o przystępnych cenach i wysokiej 
jakości; sieci te mogłyby być także 
punktami centralnymi, w których 
koncentrowałyby się szkolenia i badania 
medyczne, rozpowszechnianie informacji 
oraz procesy oceny. Należy ustanowić 
mechanizm identyfikacji oraz rozwoju 
europejskich sieci referencyjnych w celu 
zapewnienia na poziomie europejskim 
równego dostępu do wysokiej jakości 
wiedzy z danej dziedziny medycznej 
wszystkim pacjentom, jak i pracownikom 
służby zdrowia.

(40) W oparciu o metodę otwartej 
koordynacji państwa członkowskie 
ułatwiają rozwój europejskich sieci 
referencyjnych podmiotów świadczących 
usługi zdrowotne jako dobrowolnych 
organizacji służących wymianie 
doświadczeń naukowych w celu poprawy 
możliwości świadczenia opieki zdrowotnej 
pacjentom cierpiącym na rzadko 
występujące choroby. 

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z poprawką do art. 15 ust. 1 wniesioną przez tych samych 
autorów. 
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Poprawka 175
Colm Burke, Avril Doyle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Celem funkcjonowania takich sieci ma 
być świadczenie efektywnej kosztowo 
opieki o przystępnych cenach i wysokiej 
jakości; sieci te mogłyby być także 
punktami centralnymi, w których 
koncentrowałyby się szkolenia i badania 
medyczne, rozpowszechnianie informacji 
oraz procesy oceny. Należy ustanowić 
mechanizm identyfikacji oraz rozwoju 
europejskich sieci referencyjnych w celu 
zapewnienia na poziomie europejskim 
równego dostępu do wysokiej jakości 
wiedzy z danej dziedziny medycznej 
wszystkim pacjentom, jak i pracownikom 
służby zdrowia. 

(40) Celem funkcjonowania takich sieci ma 
być świadczenie efektywnej kosztowo 
opieki o przystępnych cenach i wysokiej 
jakości; sieci te mogłyby być także 
punktami centralnymi, w których 
koncentrowałyby się szkolenia i badania 
medyczne, rozpowszechnianie informacji 
oraz procesy oceny. Należy ustanowić 
mechanizm identyfikacji oraz rozwoju 
europejskich sieci referencyjnych w celu 
zapewnienia na poziomie europejskim 
równego dostępu do wysokiej jakości 
wiedzy z danej dziedziny medycznej 
wszystkim pacjentom, jak i pracownikom 
służby zdrowia. Znaczną synergię można 
by osiągnąć poprzez połączenie 
instytucjonalnych ram sieci 
referencyjnych z centralnymi punktami 
kontaktowymi w państwach 
członkowskich, zgodnie z punktem 34 
preambuły.

Or. en

Uzasadnienie

Poprzez połączenie w ramach jednej instytucji w każdym państwie członkowskim 
infrastruktury koordynacyjnej transgranicznych punktów kontaktowych opieki zdrowotnej i 
sieci referencyjnych można uzyskać podwójne korzyści dla pacjentów
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Poprawka 176
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Interoperacyjność usług 
zdrowotnych świadczonych za 
pośrednictwem środków elektronicznych 
(e-zdrowia) należy osiągnąć z 
poszanowaniem krajowych uregulowań w 
zakresie ochrony pacjentów, w tym 
krajowych przepisów dotyczących 
sprzedaży wysyłkowej produktów 
leczniczych przez apteki internetowe, w 
szczególności krajowych zakazów 
sprzedaży wysyłkowej produktów 
leczniczych wydawanych na receptę, 
zgodnie z orzeczeniem Trybunału 
Sprawiedliwości i art. 14 dyrektywy 
97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (wyrok z dnia 11 grudnia 
2003 r., sprawa C-322/01, Deutscher Apothekerverband – Niemiecki Związek Aptekarzy) oraz 
art. 14 dyrektywy 97/7/WE dotyczącej sprzedaży na odległość należy wyraźnie stwierdzić, że 
nie zostanie naruszona dopuszczalność zakazu sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych 
wydawanych na receptę z uwagi na wiążące się z nią szczególne zagrożenia dla zdrowia 
publicznego.
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Poprawka 177
Stefano Zappalà

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Interoperacyjność rozwiązań w 
zakresie e-zdrowia należy osiągnąć z 
poszanowaniem krajowych uregulowań 
dotyczących świadczenia usług 
zdrowotnych, przyjętych w celu ochrony 
pacjenta, w tym przepisów o aptekach 
internetowych, w szczególności krajowych 
zakazów sprzedaży wysyłkowej lekarstw 
wydawanych wyłącznie na receptę, 
zgodnie z orzecznictwem Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości i dyrektywą 
97/7/WE w sprawie ochrony 
konsumentów w przypadku umów 
zawieranych na odległość.

Or. en

Uzasadnienie

The proposed Directive promotes the use of e-health in a cross border context. This is
of course an important factor that may facilitate cross border care. In order to ensure
absolute clarity, this proposal should not give rise to doubts about the legality of rules
on internet pharmacy at Member State level. The European Court of Justice has
already ruled on national legislation restricting internet pharmacy. In the Doc Morris
case ( C-322/01) the ECJ stated that regulation restricting the internet selling of
prescription medicines was consistent with the Treaty. We believe the proposal should
reflect those ideas and provide an accurate perspective of the case law.

Poprawka 178
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Interoperacyjność rozwiązań w 
zakresie e-zdrowia należy osiągnąć z 
poszanowaniem krajowych uregulowań 
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dotyczących świadczenia usług 
zdrowotnych, przyjętych w celu ochrony 
pacjenta, w tym przepisów o aptekach 
internetowych.

Or. fr

Uzasadnienie

La proposition de directive favorise l’usage de services de santé en ligne dans un contexte 
transfrontalier. La santé en ligne peut faciliter les soins transfrontaliers. Cette proposition de 
directive ne devrait pas créer des doutes sur la légalité des dispositions nationales sur la 
vente de médicaments par Internet. La Cour de Justice européenne a déjà statué sur les 
restrictions nationales en matière de vente de médicaments par Internet. Dans l’affaire 
DocMorris (C-322/01) la CJCE a déclaré que les dispositions nationales limitant la vente des 
médicaments soumis à prescription par Internet sont conformes aux dispositions du Traité. La 
proposition de directive doit refléter cette jurisprudence.

Poprawka 179
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Stały postęp w wiedzy medycznej i 
technologiach zdrowia stwarza z jednej 
strony nowe możliwości, a z drugiej 
stanowi wyzwanie dla systemów 
zdrowotnych państw członkowskich. 
Współpraca w ocenie nowych technologii 
medycznych może wspierać państwa 
członkowskie poprzez ekonomię skali i 
uniknięcie powielanego wysiłku oraz 
dostarczać lepszej bazy naukowej dla 
optymalnego wykorzystania nowych 
technologii w celu zapewnienia 
bezpiecznej i efektywnej opieki zdrowotnej 
o wysokiej jakości. Będzie to miało 
pozytywny wpływ także na rynek 
wewnętrzny poprzez zwiększenie tempa i 
skali przekazywania innowacji z zakresu 
wiedzy medycznej i technologii 
medycznych. Taka współpraca wymaga 

(43) Stały postęp w wiedzy medycznej i 
technologiach zdrowia stwarza z jednej 
strony nowe możliwości, a z drugiej 
stanowi wyzwanie dla systemów 
zdrowotnych państw członkowskich. 
Jednakże ocena technologii medycznych 
oraz możliwe ograniczenie dostępu do 
nowych technologii za pomocą niektórych 
decyzji organów administracyjnych wiążą 
się z pewnymi fundamentalnymi 
kwestiami społecznymi, wymagającymi 
udziału dużej grupy zainteresowanych 
podmiotów, a także wprowadzenia 
skutecznego modelu zarządzania. W 
związku z tym wszelka współpraca 
powinna obejmować nie tylko właściwe 
organy wszystkich państw członkowskich, 
ale także wszystkie zainteresowane 
podmioty, łącznie z pracownikami służby 
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trwałych struktur włączających wszystkie 
odpowiednie instytucje wszystkich państw 
członkowskich w oparciu o istniejące 
projekty pilotażowe.

zdrowia oraz przedstawicielami pacjentów 
i przemysłu. Poza tym współpraca ta 
powinna opierać się na zdrowych 
zasadach dobrego zarządzania, takich jak: 
przejrzystość, otwartość, obiektywizm i 
bezstronność procedur. Komisja powinna 
zagwarantować, że jedynie organizacje 
oceny technologii zdrowotnych, które 
stosują te zasady, będą mogły przystąpić 
do przedmiotowej sieci.  

Or. fr

Uzasadnienie

Warunkiem wstępnym i wymogiem wymiany informacji między organizacjami oceny 
technologii zdrowotnych jest stosowanie zasad dobrych praktyk (takich jak: dobre 
zarządzanie, przejrzystość i udział zainteresowanych podmiotów) w ocenach 
przeprowadzanych przez państwa członkowskie. Ocena technologii zdrowotnych musi zatem 
spełniać kryteria otwartości i obiektywizmu i opierać się na dialogu i zaangażowaniu 
zainteresowanych podmiotów, łącznie z pacjentami i przedstawicielami przemysłu.

Poprawka 180
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Stały postęp w wiedzy medycznej i 
technologiach zdrowia stwarza z jednej 
strony nowe możliwości, a z drugiej 
stanowi wyzwanie dla systemów 
zdrowotnych państw członkowskich. 
Współpraca w ocenie nowych technologii 
medycznych może wspierać państwa 
członkowskie poprzez ekonomię skali i 
uniknięcie powielanego wysiłku oraz 
dostarczać lepszej bazy naukowej dla 
optymalnego wykorzystania nowych 
technologii w celu zapewnienia 
bezpiecznej i efektywnej opieki zdrowotnej 
o wysokiej jakości. Będzie to miało
pozytywny wpływ także na rynek 

(43) Stały postęp w wiedzy medycznej i 
technologiach zdrowia stwarza z jednej 
strony nowe możliwości, a z drugiej 
stanowi wyzwanie dla systemów 
zdrowotnych państw członkowskich. 
Współpraca w ocenie nowych technologii 
medycznych może wspierać państwa 
członkowskie poprzez ekonomię skali i 
uniknięcie powielanego wysiłku oraz 
dostarczać lepszej bazy naukowej dla 
optymalnego wykorzystania nowych 
technologii w celu zapewnienia 
bezpiecznej i efektywnej opieki zdrowotnej 
o wysokiej jakości. Może to mieć 
pozytywny wpływ także na rynek 
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wewnętrzny poprzez zwiększenie tempa i 
skali przekazywania innowacji z zakresu 
wiedzy medycznej i technologii 
medycznych. Taka współpraca wymaga 
trwałych struktur włączających wszystkie 
odpowiednie instytucje wszystkich państw 
członkowskich w oparciu o istniejące 
projekty pilotażowe.

wewnętrzny poprzez zwiększenie tempa i 
skali przekazywania innowacji z zakresu 
wiedzy medycznej i technologii 
medycznych. Taka współpraca wymaga 
trwałych struktur włączających wszystkie 
odpowiednie podmioty, w tym 
pracowników służby zdrowia, 
przedstawicieli pacjentów, badaczy i 
producentów, jak również instytucje 
wszystkich państw członkowskich w 
oparciu o istniejące projekty pilotażowe.
Ponadto taka współpraca musi się również 
opierać na zdrowych zasadach dobrego 
zarządzania, takich jak: przejrzystość, 
jawność, integracja, obiektywność i 
sprawiedliwość procedur, które 
odpowiadają potrzebom, upodobaniom i 
oczekiwaniom pacjentów. Komisja 
powinna zagwarantować, że jedynie 
organizacje oceny technologii 
zdrowotnych, które stosują te zasady, będą 
mogły przystąpić do przedmiotowej sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy zdrowotne oraz proces oceny technologii zdrowotnych powinny mieć charakter 
otwarty i integracyjny. Opinie, doświadczenia i wiedzę pacjentów należy wykorzystać w 
procesie oceny, aby umożliwić lepsze oszacowanie korzyści, kosztów i zagrożeń. 
Zaangażować należy także lekarzy, pracowników służby zdrowia, badaczy i przemysł. Na 
etapie podejmowania decyzji w procesie oceny technologii zdrowotnych muszą być 
reprezentowane stanowiska zainteresowanych podmiotów. Niniejsza poprawka jest zgodna z 
poprawką do art. 17.

Poprawka 181
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) W szczególności należy przyznać 
Komisji kompetencje do przyjęcia 

skreślony
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następujących środków: wykazu rodzajów 
leczenia, niewymagających noclegu 
pacjenta, mających podlegać tym samym 
zasadom, co opieka szpitalna; środków 
towarzyszących, wykluczających 
szczególne kategorie produktów 
leczniczych lub substancji z systemu 
uznania recept wystawionych w innym 
państwie członkowskim, przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie; wykazu 
szczególnych kryteriów i warunków, które 
muszą spełniać europejskie sieci 
referencyjne oraz procedurę tworzenia 
europejskich sieci referencyjnych. 
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
zmierzają do zmiany elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy lub jej 
uzupełnienia poprzez dodanie nowych 
elementów innych niż istotne, powinny 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z poprawką do art. 8 i art. 15 wniesioną przez tę samą 
autorkę. 

Poprawka 182
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) W szczególności należy przyznać 
Komisji kompetencje do przyjęcia 
następujących środków: wykazu rodzajów 
leczenia, niewymagających noclegu 
pacjenta, mających podlegać tym samym 
zasadom, co opieka szpitalna; środków 

skreślony
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towarzyszących, wykluczających 
szczególne kategorie produktów 
leczniczych lub substancji z systemu 
uznania recept wystawionych w innym 
państwie członkowskim, przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie; wykazu 
szczególnych kryteriów i warunków, które 
muszą spełniać europejskie sieci 
referencyjne oraz procedurę tworzenia 
europejskich sieci referencyjnych. 
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
zmierzają do zmiany elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy lub jej 
uzupełnienia poprzez dodanie nowych 
elementów innych niż istotne, powinny 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z szeregiem innych poprawek tej samej autorki wniesionych 
do poszczególnych artykułów dyrektywy. W szczególności państwa członkowskie powinny 
sporządzić wykaz rodzajów leczenia objętych definicją opieki szpitalnej. Różnice pomiędzy 
państwami członkowskimi dotyczące uprawnień i praktyki klinicznej oznaczają, że w praktyce 
istnienie w UE jednego wykazu rodzajów leczenia, które mogą wymagać uprzedniej zgody, 
powodowałoby jedynie dezorientację pacjentów. W przypadku innych wymienionych środków 
bardziej właściwe jest posiadanie niewiążących wytycznych.

Poprawka 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) W szczególności należy przyznać 
Komisji kompetencje do przyjęcia 
następujących środków: wykazu rodzajów 
leczenia, niewymagających noclegu 
pacjenta, mających podlegać tym samym 

(45) W szczególności właściwe instytucje 
państw członkowskich posiadają 
kompetencje do przyjęcia następujących 
środków: wykazu rodzajów leczenia, 
niewymagających noclegu pacjenta, 
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zasadom, co opieka szpitalna; środków 
towarzyszących, wykluczających 
szczególne kategorie produktów 
leczniczych lub substancji z systemu 
uznania recept wystawionych w innym 
państwie członkowskim, przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie; wykazu 
szczególnych kryteriów i warunków, które 
muszą spełniać europejskie sieci 
referencyjne oraz procedurę tworzenia 
europejskich sieci referencyjnych.
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
zmierzają do zmiany elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy lub jej 
uzupełnienia poprzez dodanie nowych 
elementów innych niż istotne, powinny 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

mających podlegać tym samym zasadom, 
co opieka szpitalna; środków 
towarzyszących, wykluczających 
szczególne kategorie produktów 
leczniczych lub substancji z systemu 
uznania recept wystawionych w innym 
państwie członkowskim, przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) W szczególności należy przyznać 
Komisji kompetencje do przyjęcia
następujących środków: wykazu rodzajów 
leczenia, niewymagających noclegu 
pacjenta, mających podlegać tym samym 
zasadom, co opieka szpitalna; środków 
towarzyszących, wykluczających 
szczególne kategorie produktów 
leczniczych lub substancji z systemu 
uznania recept wystawionych w innym 
państwie członkowskim, przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie; wykazu 
szczególnych kryteriów i warunków, które 
muszą spełniać europejskie sieci 
referencyjne oraz procedurę tworzenia 

(45) W szczególności należy przyznać 
Komisji kompetencje do zdefiniowania dla 
celów niniejszej dyrektywy następujących 
środków: środków towarzyszących, 
wykluczających szczególne kategorie 
produktów leczniczych lub substancji z 
systemu uznania recept wystawionych w 
innym państwie członkowskim, 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie; 
wykazu szczególnych kryteriów i 
warunków, które muszą spełniać 
europejskie sieci referencyjne oraz 
procedurę tworzenia europejskich sieci 
referencyjnych. Ponieważ środki te mają 
zasięg ogólny i zmierzają do zmiany 
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europejskich sieci referencyjnych. 
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
zmierzają do zmiany elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy lub jej 
uzupełnienia poprzez dodanie nowych 
elementów innych niż istotne, powinny 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy lub jej uzupełnienia poprzez 
dodanie nowych elementów innych niż 
istotne, powinny zostać przyjęte zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości to same państwa członkowskie, a nie Komisja, powinny 
decydować o definicji opieki szpitalnej w kontekście niniejszej dyrektywy.

Poprawka 185
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) W szczególności należy przyznać 
Komisji kompetencje do przyjęcia 
następujących środków: wykazu rodzajów 
leczenia, niewymagających noclegu 
pacjenta, mających podlegać tym samym 
zasadom, co opieka szpitalna; środków 
towarzyszących, wykluczających 
szczególne kategorie produktów 
leczniczych lub substancji z systemu 
uznania recept wystawionych w innym 
państwie członkowskim, przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie; wykazu 
szczególnych kryteriów i warunków, które 
muszą spełniać europejskie sieci 
referencyjne oraz procedurę tworzenia 
europejskich sieci referencyjnych. 
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
zmierzają do zmiany elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy lub jej 
uzupełnienia poprzez dodanie nowych 

(45) W szczególności należy przyznać 
Komisji kompetencje do przyjęcia 
następujących środków: środków 
towarzyszących, wykluczających 
szczególne kategorie produktów 
leczniczych lub substancji z systemu 
uznania recept wystawionych w innym 
państwie członkowskim, przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie; wykazu 
szczególnych kryteriów i warunków, które 
muszą spełniać europejskie sieci 
referencyjne oraz procedurę tworzenia 
europejskich sieci referencyjnych. 
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
zmierzają do zmiany elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy lub jej 
uzupełnienia poprzez dodanie nowych 
elementów innych niż istotne, powinny 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
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elementów innych niż istotne, powinny 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia zmiany wniesione do postanowień art. 8.
Uprawnienia w dziedzinie zdrowia przyznawane są na szczeblu krajowym, zgodnie z 
postanowieniami traktatów: Komisja nie może zatem zastępować państw członkowskich.

Poprawka 186
Iles Braghetto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) W szczególności należy przyznać 
Komisji kompetencje do przyjęcia 
następujących środków: wykazu rodzajów 
leczenia, niewymagających noclegu 
pacjenta, mających podlegać tym samym 
zasadom, co opieka szpitalna; środków 
towarzyszących, wykluczających 
szczególne kategorie produktów 
leczniczych lub substancji z systemu 
uznania recept wystawionych w innym 
państwie członkowskim, przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie; wykazu 
szczególnych kryteriów i warunków, które 
muszą spełniać europejskie sieci 
referencyjne oraz procedurę tworzenia 
europejskich sieci referencyjnych. 
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
zmierzają do zmiany elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy lub jej 
uzupełnienia poprzez dodanie nowych 
elementów innych niż istotne, powinny 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
ustanowioną w art. 5a decyzji 

(45) W szczególności należy przyznać 
Komisji kompetencje do przyjęcia 
następujących środków: wykazu rodzajów 
leczenia, niewymagających noclegu 
pacjenta, mających podlegać tym samym 
zasadom, co opieka szpitalna; wykazu 
usług wchodzących w zakres 
telemedycyny oraz usług laboratoryjnych, 
diagnostycznych i wydawania recept na 
odległość; środków towarzyszących, 
wykluczających szczególne kategorie 
produktów leczniczych lub substancji z 
systemu uznania recept wystawionych w 
innym państwie członkowskim, 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie; 
wykazu szczególnych kryteriów i 
warunków, które muszą spełniać 
europejskie sieci referencyjne oraz 
procedurę tworzenia europejskich sieci 
referencyjnych. Ponieważ środki te mają 
zasięg ogólny i zmierzają do zmiany 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy lub jej uzupełnienia poprzez 
dodanie nowych elementów innych niż 
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1999/468/WE. istotne, powinny zostać przyjęte zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE. 

Or. it

Uzasadnienie

Ważną sprawą jest sprecyzowanie znaczenia telemedycyny oraz usług laboratoryjnych, 
diagnostycznych i wydawania recept na odległość. W ten sposób zwiększy się jasność i 
kompleksowość dyrektywy, a co za tym idzie jej skuteczność.

Poprawka 187
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) W szczególności należy przyznać 
Komisji kompetencje do przyjęcia 
następujących środków: wykazu rodzajów 
leczenia, niewymagających noclegu 
pacjenta, mających podlegać tym samym 
zasadom, co opieka szpitalna; środków 
towarzyszących, wykluczających 
szczególne kategorie produktów 
leczniczych lub substancji z systemu 
uznania recept wystawionych w innym 
państwie członkowskim, przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie; wykazu 
szczególnych kryteriów i warunków, które 
muszą spełniać europejskie sieci 
referencyjne oraz procedurę tworzenia 
europejskich sieci referencyjnych. 
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
zmierzają do zmiany elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy lub jej 
uzupełnienia poprzez dodanie nowych 
elementów innych niż istotne, powinny 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

(45) W szczególności należy przyznać 
Komisji kompetencje do przyjęcia 
następujących środków: zaproponowanie 
państwom członkowskim wykazu 
rodzajów leczenia, niewymagających 
noclegu pacjenta, mających podlegać tym 
samym zasadom, co opieka szpitalna; 
środków towarzyszących, wykluczających 
szczególne kategorie produktów 
leczniczych lub substancji z systemu 
uznania recept wystawionych w innym 
państwie członkowskim, przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie; wykazu 
szczególnych kryteriów i warunków, które 
muszą spełniać europejskie sieci 
referencyjne oraz procedurę tworzenia 
europejskich sieci referencyjnych. 
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
zmierzają do zmiany elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy lub jej 
uzupełnienia poprzez dodanie nowych 
elementów innych niż istotne, powinny 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
ustanowioną w art. 5a decyzji 
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1999/468/WE.

Or. sv

Uzasadnienie

Decyzje dotyczące opieki zdrowotnej powinny być w pierwszym rzędzie podejmowane przez 
państwa członkowskie.

Poprawka 188
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46a) Poprzez wcześniejszą współpracę 
dwustronną oraz w porozumieniu z 
pacjentem państwo członkowskie 
ubezpieczenia i państwo członkowskie 
leczenia powinny zagwarantować 
odpowiednią dalszą opiekę i wsparcie w 
jednym z tych państw członkowskich 
zgodnie z zatwierdzonymi metodami 
leczenia, a także udostępnić pacjentom 
czytelne informacje na temat dalszej 
opieki i kosztów. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przyjąć środki 
gwarantujące, że:
(a) niezbędne dane medyczne i dane 
dotyczące opieki społecznej przekazywane 
są z zachowaniem zasad poufności;
(b) pracownicy służby medycznej i opieki 
społecznej w obu państwach mogą się 
konsultować ze sobą, aby zapewnić 
pacjentowi najwyższej jakości leczenie i 
późniejszą opiekę (w tym wsparcie 
społeczne).

Or. en
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