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Poprawka 15
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Tekst proponowany przez Komisję Wniosek o odrzucenie

Komisja Prawna zwraca się do właściwej 
przedmiotowo Komisji Ochrony 
Środowiska, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności o 
zaproponowanie odrzucenia wniosku 
Komisji.

Or. es

Uzasadnienie

No existe base jurídica para la adopción de una medida jurídica sobre la materia de 
referencia, que obligue a los Estados miembros.  

La propuesta de Directiva propone la creación de un marco comunitario para la asistencia 
sanitaria transfronteriza, materia que no cabe incluir en el art. 2 del TCE. Contrariamente a 
lo que se establece en la propuesta de Directiva, ni los artículos 95 y 152 del Tratado, ni 
ningún otro, dan cobertura a la adopción de la Directiva. 

La directiva no incide directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
común, lo que permitiría que pudieran dictarse las disposiciones a las que se refiere el Art. 
94 TCE. Del mismo modo, al no incidir en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
interior tampoco resulta de aplicación el art. 95 del TCE ni del 152.

A la vista de todo lo anterior, hay que concluir indicando que se ha de estar a lo dispuesto en 
el artículo 5 del Tratado.

Poprawka 16
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
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stosowania praw pacjenta w 
transgranicznej opiece zdrowotnej

stosowania praw pacjenta do dostępu do 
bezpiecznej i efektywnej opieki zdrowotnej
o wysokiej jakości na sprawiedliwych 
warunkach 

Or. es

Uzasadnienie

El  marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos 
y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de Directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Poprawka 17
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

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



AM\764029PL.doc 5/36 PE418.330v01-00

PL

recept na odległość, usługi laboratoryjne; recept na odległość, usługi laboratoryjne;

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

Or. es

Uzasadnienie

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

Poprawka 18
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. es

Uzasadnienie

Celem jest zapewnienie obywatelom standardów jakości co najmniej równoważnych ze 
standardami w państwie członkowskim ubezpieczenia.

Poprawka 19
Manuel Medina Ortega

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

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

La propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación de 
sistemas de seguridad social. Al solaparse Directiva y Reglamentos, se permite el 
establecimiento de dos sistemas paralelos para la atención sanitaria transfronteriza. Con 
ello, la propuesta crea inseguridad jurídica. 
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Poprawka 20
Manuel Medina Ortega

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, lub 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

Organizacja usług zdrowotnych należy do kompetencji państw członkowskich, zgodnie z art. 
152 traktatu WE.

Poprawka 21
Manuel Medina Ortega

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 

(31) W świetle orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości państwa członkowskie 
mogą uzależnić pokrycie kosztów opieki
szpitalnej w innym państwie 
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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 
medycznych i szpitalnych, otwartych dla 

członkowskim przez system krajowy od 
uprzedniej zgody. Wprowadzenie 
niniejszego wymogu można uznać 
zarówno za niezbędne, jak również za 
uzasadnione. 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 ma zapewnić wystarczający i 
stały dostęp do zrównoważonej gamy 
usług szpitalnych dobrej jakości w danym
państwie. Z drugiej strony jest ono 
pomocne w realizacji zamiaru 
racjonalnego wykorzystania zasobów
poprzez umożliwienie społecznej 
efektywności zasobów finansowych,
technicznych i ludzkich. 
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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 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, incluso para los que no se desplazan.

La propuesta, tal y como está concebida, 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. 

De ahí la necesidad de la existencia de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM.

Poprawka 22
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
ramy świadczenia bezpiecznej i efektywnej
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości.

Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
ramy dostępu obywateli UE do bezpiecznej 
i efektywnej opieki zdrowotnej o wysokiej 
jakości na sprawiedliwych warunkach i 
ustanawia mechanizmy współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi w 
zakresie zdrowia, z poszanowaniem 
krajowych kompetencji dotyczących 
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organizacji i świadczenia opieki 
zdrowotnej.

Or. es

Uzasadnienie

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil: 
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.

Poprawka 23
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
świadczenia opieki zdrowotnej, niezależnie 
od sposobu jej zorganizowania, udzielenia 
czy finansowania oraz bez względu na jej 
publiczny czy prywatny charakter.

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
świadczenia opieki zdrowotnej, określonej 
w art. 4, która nie została zapewniona w 
rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 w 
sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego.

Or. es
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Uzasadnienie

Si la directiva tuviese como objetivo principal los derechos de los pacientes, el campo de 
aplicación debe ser el que se recoge. Sin embargo, si se centra en la movilidad de los 
pacientes,  el ámbito no estaría bien definido. 

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Poprawka 24
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W sytuacji, w której konieczne jest 
udzielenie zgody na podjęcie właściwego 
leczenia w innym państwie członkowskim 
zgodnie z art. 22 rozporządzenia (WE) nr 
1408/71, zastosowanie mają przepisy tego 
rozporządzenia; przepisów art. 6, 7, 8 i 9 
niniejszej dyrektywy nie stosuje się. 
Natomiast jeżeli ubezpieczony zamierza 
skorzystać z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim w innych 
okolicznościach, stosuje się art. 6, 7, 8 i 9 
niniejszej dyrektywy, a przepisów art. 22 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1408/71 nie 
stosuje się. Jednakże gdy spełnione są 
warunki udzielenia zgody, określone w 
art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1408/71, udzielenie zgody oraz 
zapewnienie świadczeń następuje zgodnie 
z tym rozporządzeniem. W tym przypadku 
nie stosuje się art. 6, 7, 8 i 9 niniejszej 
dyrektywy.

skreślony

Or. es
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Uzasadnienie

Skreślony w celu zapewnienia jasności prawnej.

Poprawka 25
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „transgraniczna opieka zdrowotna” 
oznacza opiekę zdrowotną świadczoną w 
państwie członkowskim innym niż 
państwo, w którym pacjent jest 
ubezpieczony albo opiekę zdrowotną 
świadczoną w państwie członkowskim 
innym niż państwo, w którym podmiot 
świadczący opiekę zdrowotną zamieszkuje, 
jest zarejestrowany lub ma siedzibę;

b) „transgraniczna opieka zdrowotna” 
oznacza opiekę zdrowotną świadczoną w 
państwie członkowskim innym niż 
państwo, w którym pacjent jest 
ubezpieczony;

Or. es

Uzasadnienie

Como en el caso del Podobnie jak w przypadku punktu 10 preambuły pojęcie transgranicznej 
opieki zdrowotnej obejmuje zarówno mobilność pacjenta w węższym zakresie, jak również 
mobilność usług zdrowotnych, które mogą być świadczone na odległość; niewłaściwym jest 
odnoszenie się w tym artykule do podmiotów świadczących opiekę zdrowotną.

Poprawka 26
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „korzystanie z opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim” oznacza 
opiekę zdrowotną świadczoną w państwie 
członkowskim innym niż to, w którym 
pacjent jest ubezpieczony;

skreślony



AM\764029PL.doc 13/36 PE418.330v01-00

PL

Or. es

Uzasadnienie

Litera ta jest zbędna i w związku z tym należy ją skreślić.

Poprawka 27
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „pracownik służby zdrowia” oznacza 
lekarza medycyny, pielęgniarkę 
odpowiedzialną za opiekę ogólną, lekarza 
dentystę, położną, farmaceutę w 
rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE albo 
innego pracownika wykonującego 
czynności w sektorze opieki zdrowotnej, 
które są ograniczone do zawodów 
regulowanych w rozumieniu art. 3 ust. 1 
lit. a) dyrektywy 2005/36/WE; 

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. es

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 28
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „pacjent” oznacza każdą osobę fizyczną, 
która otrzymuje lub chce otrzymać opiekę 
zdrowotną w państwie członkowskim;

f) „pacjent” oznacza każdą osobę fizyczną, 
która otrzymuje opiekę zdrowotną w 
państwie członkowskim;
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Or. es

Uzasadnienie

Istotne jest, że dana osoba otrzymuje opiekę zdrowotną, a nie że „chce” ją otrzymać.

Poprawka 29
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „ubezpieczony” oznacza: g) „ubezpieczony” oznacza osobę, która 
jest ubezpieczona zgodnie z definicją 
zawartą w art. 1 lit. c) rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004;

(i) do daty rozpoczęcia stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004: osobę, 
która jest ubezpieczona zgodnie z 
postanowieniami art. 1, 2 i 4 
rozporządzenia (WE) nr 1408/71, 
(ii) od daty rozpoczęcia stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004: osobę, 
która jest ubezpieczona zgodnie z 
postanowieniami art. 1 lit. c) 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004;

Or. es

Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.
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Poprawka 30
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „państwo członkowskie ubezpieczenia” 
oznacza państwo członkowskie, w którym 
pacjent jest ubezpieczony;

h) „państwo członkowskie ubezpieczenia” 
oznacza państwo członkowskie, w którym 
pacjent jest ubezpieczony. Jeżeli pacjent 
zamieszkuje zgodnie z prawem w danym 
państwie członkowskim i nie jest 
ubezpieczony w żadnym europejskim 
systemie zabezpieczenia społecznego, 
państwem członkowskim ubezpieczenia 
jest jego państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania;

Or. es

Uzasadnienie

W niniejszym wniosku nie uwzględniono przypadków, w których obywatele korzystają z 
przysługującego im uprawnienia do opieki zdrowotnej, które niekoniecznie musi odpowiadać 
pojęciu osoby ubezpieczonej.

Poprawka 31
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera la) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l a) „dokumentacja medyczna pacjenta” 
lub „akta medyczne” to zbiór dokumentów 
zawierających dane, oceny i informacje 
wszelkiego rodzaju na temat sytuacji i 
historii klinicznej pacjenta w ciągu 
trwania opieki zdrowotnej.”

Or. es
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Uzasadnienie

W tekście wniosku wielokrotnie wymienia się ten termin, w związku z czym należy zamieścić 
jego definicję.

Poprawka 32
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

INSTYTUCJE PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIEGO
ODPOWIEDZIALNE ZA 
PRZESTRZEGANIE WSPÓLNYCH 
ZASAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE
ODPOWIEDZIALNE ZA 
PRZESTRZEGANIE WSPÓLNYCH 
ZASAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Or. es

Uzasadnienie

Zastosowanie terminu „instytucje” wymagałoby jego zdefiniowania.

Poprawka 33
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki instytucji państwa 
członkowskiego leczenia

Obowiązki państwa członkowskiego 
leczenia

Or. es

Uzasadnienie

Zachowanie spójności z poprawką złożoną do nagłówka w rozdziale II.
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Poprawka 34
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Państwo członkowskie ubezpieczenia odpowiada nie tylko za opiekę zdrowotną, której koszty 
są pokrywane (ostatnie zdanie art. 6 ust. 1), lecz również za poziom zwrotu kosztów oraz 
dopłaty obowiązujące w danym przypadku.
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Poprawka 35
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 a
Opieka zdrowotna świadczona w innym 

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

Or. es

Uzasadnienie

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

Poprawka 36
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Opieka pozaszpitalna

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

Or. es

Uzasadnienie

Zachowanie spójności z poprawką wprowadzającą nowy art. 6 a.

Poprawka 37
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów zwrotu kosztów opieki 
zdrowotnej świadczonej w innym państwie 
członkowskim zgodnie z niniejszą 
dyrektywą przez opiekę szpitalną należy 
rozumieć:

1. Dla celów zwrotu kosztów opieki 
zdrowotnej świadczonej w innym państwie 
członkowskim zgodnie z niniejszą 
dyrektywą przez opiekę szpitalną oraz 
specjalistyczną należy rozumieć, zgodnie z 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, opiekę zdrowotną 
wymagającą zaplanowania w związku z 
koniecznością noclegu danego pacjenta 
przez co najmniej jedną noc lub wysoce 
specjalistycznej i kosztochłonnej 
infrastruktury lub sprzętu medycznego, 
lub leczenia stwarzającego szczególne 
ryzyko dla pacjenta lub dla społeczeństwa.

a) opiekę zdrowotną wymagającą noclegu 
danego pacjenta przez co najmniej jedną 
noc.
b) opiekę zdrowotną, ujętą w 
szczegółowym wykazie, niewymagającą 
noclegu danego pacjenta przez co 
najmniej jedną noc. Wykaz ten 
ograniczony jest do:
- opieki zdrowotnej wymagającej wysoce 
specjalistycznej i kosztochłonnej 
infrastruktury lub sprzętu medycznego; o
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- opieki zdrowotnej obejmującej leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla 
pacjenta lub dla społeczeństwa.

Or. es

Uzasadnienie

Definicja przedstawiona we wniosku Komisji jest nieaktualna. Nie uwzględniono w niej 
rzeczywistych warunków, na jakich obecnie świadczona jest opieka szpitalna i 
specjalistyczna.

Poprawka 38
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wykaz ten ustanawia Komisja, która 
może go regularnie aktualizować. Środki 
te, mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
19 ust. 3.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Niniejszy wniosek dotyczący dyrektywy narusza uprawnienia do organizacji opieki 
zdrowotnej, które zgodnie z art. 152 TWE należą do kompetencji państw członkowskich. Tak 
więc byłby on sprzeczny z zasadą pomocniczości.
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Poprawka 39
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może posiadać system uprzedniej zgody na
zwrot przez jego system zabezpieczenia 
społecznego kosztów opieki szpitalnej 
udzielonej w innym państwie 
członkowskim, o ile spełnione są 
następujące warunki:

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może pokryć, zgodnie z ust. 1, koszt opieki 
szpitalnej i specjalistycznej (zgodnie z 
definicją z ustawodawstwa państwa 
członkowskiego ubezpieczenia) udzielonej 
w innym państwie członkowskim, jeżeli 
uzyskano uprzednią zgodę.

a) gdyby opieki zdrowotnej udzielono na 
terytorium tego państwa, system 
zabezpieczenia społecznego tego państwa 
członkowskiego pokryłby jej koszty; oraz 
b) celem tego systemu jest zaradzenie 
odpływowi pacjentów związanemu z 
wdrożeniem niniejszego artykułu oraz 
zapobieżenie sytuacji, w której odpływ ten 
poważnie zagraża lub prawdopodobnie 
poważnie zagrozi:
(i) równowadze finansowej systemu 
zabezpieczenia społecznego państwa 
członkowskiego; 
(ii) 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.

Or. es

Uzasadnienie

Al proponerse la supresión del apartado 2, pasaría éste a ser el nuevo apartado 2.
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Se propone que sean las autoridades sanitarias nacionales las que se encarguen (mediante 
una autorización previa) de garantizar que se prestará a los ciudadanos una asistencia 
sanitaria prestada por profesionales sanitarios y en centros sanitarios con niveles adecuados 
de calidad y seguridad. 

La autorización previa 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 40
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne
do uniknięcia takiego wpływu oraz nie ma 
charakteru środka uznaniowego, mogącego 
prowadzić do dyskryminacji.

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne,
oraz nie ma charakteru środka 
uznaniowego, mogącego prowadzić do 
dyskryminacji.

Or. es

Uzasadnienie

Zachowanie spójności z poprzednią poprawką. Ponieważ zaproponowano usunięcie ust. 2 
niniejszy ustęp staje się nowym ust. 3.

Poprawka 41
Manuel Medina Ortegaes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwo członkowskie podaje do 
wiadomości publicznej wszystkie stosowne 
informacje dotyczące systemu uprzedniej 
zgody wprowadzonego na mocy przepisów 
ust. 3.

5. Państwo członkowskie ubezpieczenia
podaje do wiadomości publicznej wykaz 
szpitali i specjalistycznych usług 
zdrowotnych oraz wszystkie stosowne 
informacje dotyczące systemu uprzedniej 
zgody wprowadzonego na mocy przepisów 
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ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się przesunąć treść ust. 5 do nowego ustępu pod koniec art. 8, co mając na uwadze 
skreślenie ust. 2 spowoduje powstanie nowego ust. 8.

Poprawka 42
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku wniosków o otrzymanie 
zgody na opiekę zdrowotną w innym 
państwie członkowskim składanych przez 
osoby ubezpieczone, państwo 
członkowskie ubezpieczenia upewnia się, 
że spełniono warunki określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 883/2004, a 
następnie udziela uprzedniej zgody 
zgodnie z rozporządzeniem. 

Or. es

Uzasadnienie

Nuevo apartado 5 bis, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Es más, la propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación 
de sistemas de seguridad social, creando dos sistemas paralelos para la atención sanitaria 
transfronteriza. Con ello, la propuesta crea inseguridad jurídica. 
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Poprawka 43
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
określa kryteria odmowy uprzedniej zgody 
z wyprzedzeniem i w przejrzysty sposób w 
oparciu o kluczowe aspekty dotyczące 
interesu ogólnego.

Or. es

Uzasadnienie

Nuevo apartado 5 ter, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Además de invadir competencias exclusivas de los EEMM, la propuesta de Directiva puede 
generar inequidades entre unos pacientes y otros. 

Introducir el derecho de reembolso para una minoría de pacientes (los que son atendidos en 
otro EM) generaría desigualdades con la gran mayoría de pacientes que son atendidos en su 
propio país. De ahí la necesidad de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado Miembro emisor y también de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM, 

Poprawka 44
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Państwo członkowskie może w każdym 
przypadku odmówić udzielenia uprzedniej 
zgody, jeżeli to samo leczenie może zostać 
zapewnione na jego terytorium w okresie 
rozsądnym z medycznego punktu 
widzenia, mając na uwadze obecny stan 
zdrowia pacjenta oraz prawdopodobny 
przebieg choroby.
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Or. es

Uzasadnienie

Nowy ust. 5c spójny ze skreśleniem ust. 2.

Tylko jeżeli pracownicy służby zdrowia będą podejmować decyzję o tym, którzy specjaliści 
bądź które ośrodki mają świadczyć opiekę zdrowotną zagwarantowane zostaną niezbędne 
standardy jakości i bezpieczeństwa. Gdyby decyzja należała do pacjenta mogą nawet 
wystąpić przypadki, w których świadczona opieka zdrowotna jest świadczona niepotrzebnie 
(szczególnie w przypadku prywatnych podmiotów świadczących opiekę zdrowotną). 

Utrzymanie obecnej sytuacji ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania opieki zdrowotnej 
jako usługi publicznej.

Poprawka 45
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że podstawą procedur 
administracyjnych dotyczących 
korzystania z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim odnośnie 
jakiejkolwiek uprzedniej zgody, o której 
mowa w art. 8 ust. 3, zwrotu kosztów 
opieki zdrowotnej poniesionych w innym 
państwie członkowskim oraz innych 
warunków i formalności, o których mowa 
z art. 6 ust. 3, są obiektywne, 
niedyskryminujące, uprzednio podane do 
wiadomości kryteria, które są konieczne i 
proporcjonalne do celu, jaki ma zostać 
osiągnięty. W każdym przypadku 
ubezpieczony zawsze otrzymuje zgodę na 
podstawie rozporządzeń dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, o których mowa w art. 3 ust. 
1 lit. f), jeżeli spełnione są warunki 
określone w art. 22 ust. 1 lit. c) i art. 22 
ust. 2 rozporządzenia 1408/71.

1. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że podstawą procedur 
administracyjnych dotyczących 
korzystania z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim odnośnie do
jakiejkolwiek uprzedniej zgody, o której 
mowa w art. 8 ust. 2, oraz pokrycia
kosztów opieki zdrowotnej poniesionych w 
innym państwie członkowskim są 
obiektywne, niedyskryminujące, uprzednio 
podane do wiadomości kryteria, które są 
konieczne i proporcjonalne do celu, jaki 
ma zostać osiągnięty.
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Or. es

Uzasadnienie

Poprawkę złożono w celu zapewnienia jasności prawnej w odniesieniu do dyrektywy i 
rozporządzenia.

Poprawka 46
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszelkie takie systemy proceduralne są 
łatwo dostępne i gwarantują, że wnioski 
rozpatrywane są w sposób obiektywny i 
bezstronny oraz w ustalonych terminach; 
informacja o takich systemach podawana 
jest z wyprzedzeniem do wiadomości 
publicznej przez państwo członkowskie.

2. Wszelkie takie systemy proceduralne są 
łatwo dostępne i gwarantują, że wnioski 
rozpatrywane są w sposób obiektywny i 
bezstronny oraz w ustalonych
maksymalnych terminach; informacja o 
takich systemach podawana jest z 
wyprzedzeniem do wiadomości publicznej 
przez państwo członkowskie. Przy 
rozpatrywaniu takich wniosków należy 
uwzględnić pilność sprawy oraz 
indywidualne okoliczności.

Or. es

Uzasadnienie

Es fundamental que se mantenga la situación actual, según la cual son los profesionales 
sanitarios del sector público (especialmente los de atención primaria, en su figura de gate-
keepers del sistema) los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM, con lo cual se evitarían situaciones de asistencia sanitaria 
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. Podrá orientarse al ciudadano para que reciba el tratamiento que resulte necesario y 
pueda garantizarse que se prestará en condiciones de seguridad y calidad suficientes.
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Poprawka 47
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie określają 
kryteria odmowy uprzedniej zgody, o 
której mowa w art. 8 ust. 3, z 
wyprzedzeniem i w przejrzysty sposób.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Niniejszy ustęp został już zawarty w poprawce złożonej do art. 8 (nowy ust. 6). Ustęp ten jest 
zbędny i w związku z tym należy go skreślić.

Poprawka 48
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustalając terminy rozpatrzenia wniosku 
o skorzystanie z opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim, państwo 
członkowskie uwzględnia:

skreślony

a) określony stan chorobowy, 
b) stopień bólu występującego u pacjenta, 
c) rodzaj niepełnosprawności pacjenta, 
oraz 
d) zdolność pacjenta do wykonywania 
działalności zawodowej.

Or. es
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Uzasadnienie

Zachowanie spójności z poprawką 9 ust.2.

Poprawka 49
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
wszelkie decyzje administracyjne 
dotyczące opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim są przedmiotem 
postępowania administracyjnego oraz 
istnieje możliwość skierowania sprawy na 
drogę sądową, a w jej ramach 
wprowadzenia środków tymczasowych.

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
wszelkie decyzje administracyjne 
dotyczące opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim są przedmiotem 
postępowania administracyjnego oraz 
istnieje możliwość skierowania sprawy na 
drogę sądową, a w jej ramach 
wprowadzenia środków tymczasowych.
Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
międzynarodowego systemu 
pozasądowego rozstrzygania sporów w 
przypadkach związanych z transgraniczną 
opieką zdrowotną.

Or. es

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest spójna z poprzednią poprawką:ponieważ zaproponowano skreślenie 
art. 5 ust.3 i art. 5 ust.4, art. 5 ust. 5 staje się art. 5 ust. 3.

Zaproponowano dodanie ustępu pochodzącego z art. 12 ust. 2 lit. d), ponieważ to państwa 
członkowskie, a nie krajowe punkty kontaktowe ds. transgranicznej opieki zdrowotnej są 
odpowiedzialne za takie postępowanie. 
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Poprawka 50
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ubezpieczenia 
zapewniają funkcjonowanie mechanizmów 
służących udzielaniu pacjentom na 
wniosek informacji dotyczących uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim oraz zasad i warunków 
mających zastosowanie, między innymi, w 
przypadku szkody spowodowanej 
skorzystaniem z opieki zdrowotnej w
innym państwie członkowskim.

1. Państwa członkowskie ubezpieczenia 
zapewniają funkcjonowanie mechanizmów 
służących udzielaniu pacjentom, na ich
wniosek, będącym obywatelami innych 
państw członkowskich informacji 
dotyczących uzyskania opieki zdrowotnej 
oraz zasad i warunków mających 
zas tosowanie ,  między innymi, w 
przypadku szkody spowodowanej 
skorzystaniem z opieki zdrowotnej w ich 
własnym państwie członkowskim.

Or. es

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł nakłada na państwa członkowskie obowiązek informowania o usługach 
świadczonych w innych państw członkowskich, co stanowi nadmierne obciążenie dla państw. 
Ponadto aby informacje te były użyteczne dla obywateli powinny być ciągle aktualizowane, co 
wydaje się mało prawdopodobne. Wystarczyłoby, aby każde państwo członkowskie wzięło 
odpowiedzialność za udzielanie informacji na temat opieki zdrowotnej świadczonej na 
własnym terytorium.

Poprawka 51
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 19 ust. 2, Komisja może opracować 
standardowy wspólnotowy format wstępnej 
informacji, o której mowa w ust. 1.

3. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 19 ust. 2, państwa członkowskie, przy 
wsparciu Komisji, mogą opracować 
standardowy wspólnotowy format wstępnej 
informacji, o której mowa w ust. 1.
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Or. es

Uzasadnienie

Niedopuszczalne jest aby Komisja mogła narzucać standardowy wspólnotowy format. To 
państwa członkowskie uzgadniają jego formę, w czym Komisja może im pomagać.

Poprawka 52
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewniają i rozpowszechniają wśród 
pacjentów informacje, w szczególności w 
zakresie ich praw związanych z 
transgraniczną opieką zdrowotną oraz 
gwarancjami jakości i bezpieczeństwa, w 
zakresie ochrony danych osobowych, 
procedur skarg oraz środków 
zadośćuczynienia dostępnych w związku z 
opieką zdrowotną świadczoną w innym
państwie członkowskim oraz w zakresie 
mających zastosowanie zasad i warunków;

a) zapewniają i rozpowszechniają wśród 
pacjentów będących obywatelami innych 
państw członkowskich, na ich uprzedni 
wniosek, informacje, w szczególności w 
zakresie ich praw związanych z 
transgraniczną opieką zdrowotną oraz 
gwarancjami jakości i bezpieczeństwa, w 
zakresie ochrony danych osobowych, 
procedur skarg oraz środków 
zadośćuczynienia dostępnych w związku z 
opieką zdrowotną świadczoną w ich 
własnym państwie członkowskim oraz w
zakresie mających zastosowanie zasad i 
warunków;

Or. es

Uzasadnienie

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.
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Poprawka 53
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pomagają pacjentom w ochronie ich 
praw oraz ubieganiu się o odpowiednie 
zadośćuczynienie w przypadku szkody 
spowodowanej skorzystaniem z 
transgranicznej opieki zdrowotnej w innym
państwie członkowskim; w szczególności 
krajowe punkty kontaktowe informują 
pacjentów o istniejących możliwościach 
rozstrzygania wszelkich sporów, pomagają 
w znalezieniu odpowiedniego systemu 
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu w 
konkretnym przypadku oraz, w razie 
potrzeby, pomagają pacjentom w 
monitorowaniu ich spraw;

b) pomagają pacjentom będącym 
obywatelami innych państw 
członkowskich, na ich uprzedni wniosek,
w ochronie ich praw oraz ubieganiu się o 
odpowiednie zadośćuczynienie w 
przypadku szkody spowodowanej 
skorzystaniem z transgranicznej opieki 
zdrowotnej w ich własnym państwie 
członkowskim; w szczególności krajowe 
punkty kontaktowe informują pacjentów
będących obywatelami innych państw 
członkowskich, na ich uprzedni wniosek,
o istniejących możliwościach rozstrzygania 
wszelkich sporów, pomagają w znalezieniu 
odpowiedniego systemu pozasądowego 
rozstrzygnięcia sporu w konkretnym 
przypadku oraz, w razie potrzeby, 
pomagają pacjentom w monitorowaniu ich 
spraw;

Or. es

Uzasadnienie

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.
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Poprawka 54
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ułatwiają rozwój międzynarodowego 
systemu pozasądowego rozstrzygania 
sporów w przypadkach związanych z 
transgraniczną opieką zdrowotną.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Zaproponowano skreślenie niniejszej litery i dodanie jej w art. 9 ust. 5 (zob. poprzednią 
poprawkę), ponieważ to państwa członkowskie, a nie krajowe punkty kontaktowe ds. 
transgranicznej opieki zdrowotnej są odpowiedzialne za takie postępowanie.

Poprawka 55
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Krajowy punkt kontaktowy w państwie 
członkowskim ubezpieczenia udostępnia 
pacjentom na ich wniosek dane 
kontaktowe krajowych punktów 
kontaktowych w innych państwach 
członkowskich. 

Or. es

Uzasadnienie

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
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relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Poprawka 56
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
19 ust. 2 Komisja przyjmuje:

3. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
19 ust. 2 państwa członkowskie, przy 
wsparciu Komisji, przyjmują:

a) środki konieczne dla zarządzania siecią 
krajowych punktów kontaktowych, 
przewidzianych z niniejszym artykule;

a) środki konieczne dla zarządzania siecią 
krajowych punktów kontaktowych, 
przewidzianych w niniejszym artykule;

b) charakter i rodzaj danych gromadzonych 
i wymienianych w ramach tej sieci;

b) charakter i rodzaj danych gromadzonych 
i wymienianych w ramach tej sieci;

c) wytyczne dotyczące informacji 
udzielanych pacjentom, o których mowa w 
ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu.

c) wytyczne dotyczące informacji 
udzielanych pacjentom, o których mowa w
ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu.

Or. es

Uzasadnienie

Niedopuszczalne jest aby Komisja mogła przyjmować te środki. To państwa członkowskie 
uzgadniają ich kształt, w czym Komisja może im pomagać.

Poprawka 57
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – wstęp

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu ułatwienia wykonania ust. 1
Komisja przyjmuje:

2. W celu ułatwienia wykonania ust. 1
państwa członkowskie, przy wsparciu 
Komisji, przyjmują:
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Or. es

Poprawka 58
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki umożliwiające farmaceutom lub 
innym pracownikom służby zdrowia 
sprawdzenie autentyczności recepty oraz 
faktu, czy recepta została wystawiona w 
innym państwie członkowskim przez osobę 
upoważnioną; następuje to w drodze 
opracowania wspólnotowego wzoru 
recepty oraz wsparcia udzielanego dla 
interoperacyjności e-recept;

a) środki umożliwiające farmaceutom lub 
innym pracownikom służby zdrowia 
sprawdzenie autentyczności recepty oraz 
faktu, czy recepta została wystawiona w 
innym państwie członkowskim przez osobę 
upoważnioną; następuje to w drodze 
opracowania wspólnotowego wzoru 
recepty, określenia danych 
gwarantujących jej ważność i wymogów 
językowych oraz wsparcia udzielanego dla 
interoperacyjności e-recept, a także 
poufności danych pacjenta;

Or. es

Uzasadnienie

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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Poprawka 59
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki gwarantujące, że produkty 
lecznicze przepisane w jednym państwie 
członkowskim, a wydawane w innym 
państwie członkowskim, są prawidłowo 
identyfikowane oraz że informacja 
dotycząca produktu udzielana pacjentom 
jest zrozumiała;

b) środki gwarantujące, że produkty 
lecznicze przepisane w jednym państwie 
członkowskim, a wydawane w innym 
państwie członkowskim, są prawidłowo 
identyfikowane oraz że informacja
dotycząca produktu udzielana pacjentom 
jest zrozumiała. W przypadku gdy nazwa 
przepisanego produktu leczniczego jest 
nazwą wymyśloną lub handlową, należy 
podać również międzynarodową 
niezastrzeżoną nazwę (INN).

Or. es

Uzasadnienie

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Poprawka 60
Manuel Medina Ortega

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) środki obejmujące przypadki, w 
których istnieje możliwość zastąpienia 
produktu leczniczego, na przykład w 
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sytuacji problemów z dostawą leku albo w 
nagłych przypadkach.

Or. es

Uzasadnienie

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.


	764029pl.doc

