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Poprawka 189
Kartika Tamara Liotard

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 zmierza do 
uzupełnienia istniejących ram 
dotyczących koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego 
(rozporządzenie 1408/71/WE oraz 
zastępujące je rozporządzenie 
883/2004/WE) celem stosowania praw 
pacjentów w kontekście świadczenia 
bezpiecznej i efektywnej transgranicznej 
opieki zdrowotnej o wysokiej jakości. 
Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
ramy dla praw pacjentów w odniesieniu 
do mobilności transgranicznej.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 190
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
ramy świadczenia bezpiecznej i efektywnej 

Niniejsza dyrektywa określa zasady 
dostępu do bezpiecznej opieki zdrowotnej 
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transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości.

o wysokiej jakości w innym państwie 
członkowskim oraz ustanawia 
mechanizmy współpracy między 
państwami członkowskimi w dziedzinie 
opieki zdrowotnej przy pełnym 
poszanowaniu kompetencji krajowych w 
obszarze organizacji i świadczenia opieki 
zdrowotnej.
Przy stosowaniu niniejszej dyrektywy 
państwa członkowskie uwzględniają 
zasady powszechności, dostępu do opieki 
zdrowotnej wysokiej jakości, 
sprawiedliwości i solidarności. 

Or. en

Uzasadnienie

Celem pierwszej połowy poprawki jest wyjaśnienie celów przedmiotowej dyrektywy. Druga 
część została przesunięta z art. 5 wniosku Komisji, gdyż bardziej stosowne jest umieszczenie 
tych zasad w niniejszym artykule. 

Poprawka 191
Claude Turmes, Margrete Auken

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 określa zasady 
zwrotu kosztów opieki zdrowotnej 
uzyskanej w innym państwie 
członkowskim pacjentom, którzy dokonali 
wyboru udania się do innego państwa 
członkowskiego w celu uzyskania tam 
opieki zdrowotnej i umożliwia współpracę 
między państwami członkowskimi w 
dziedzinie oceny technologii zdrowotnych, 
przy pełnym poszanowaniu kompetencji 
krajowych w obszarze organizacji i 
świadczenia opieki zdrowotnej i zgodnie z 
zasadami powszechnego dostępu, 
solidarności, przystępności, jednakowego 
dostępu terytorialnego i kontroli 
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demokratycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Poszczególne cele objęte przedmiotową dyrektywą są lepiej wyszczególnione w ten sposób. 
Ważne jest podkreślenie odpowiedzialności państw członkowskich i zasad, które należy 
uwzględnić w polityce zdrowotnej, już w celach przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 192
John Bowis

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 określa zasady 
dostępu do bezpiecznej opieki zdrowotnej 
o wysokiej jakości w innym państwie 
członkowskim oraz ustanawia 
mechanizmy współpracy między 
państwami członkowskimi w dziedzinie 
opieki zdrowotnej przy pełnym 
poszanowaniu kompetencji krajowych w 
obszarze organizacji i świadczenia opieki 
zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

Cel dyrektywy powinien odzwierciedlać kompetencje państw członkowskich w dziedzinie 
organizacji i świadczenia opieki zdrowotnej zgodnie z art. 152 traktatu.
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Poprawka 193
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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 określa zasady 
dostępu do bezpiecznej opieki zdrowotnej 
o wysokiej jakości w innym państwie 
członkowskim oraz ustanawia 
mechanizmy współpracy między 
państwami członkowskimi w dziedzinie 
opieki zdrowotnej przy pełnym 
poszanowaniu kompetencji krajowych w 
obszarze organizacji i świadczenia opieki 
zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej dyrektywy powinien być ściśle dostęp bezpiecznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości. Do kompetencji państw członkowskich należy organizowanie i świadczenie 
opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 152 ust. 5 traktatu.

Poprawka 194
Richard Seeber

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 określa zasady
dostępu do bezpiecznej opieki zdrowotnej 
o wysokiej jakości w innym państwie 
członkowskim oraz ustanawia 
mechanizmy współpracy między 
państwami członkowskimi w dziedzinie 
opieki zdrowotnej przy pełnym 
poszanowaniu kompetencji krajowych w 
obszarze organizacji i świadczenia opieki 
zdrowotnej.
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Or. de

Uzasadnienie

Celem nie jest ustanowienie ogólnych zasad transgranicznej opieki zdrowotnej, lecz poprawa 
mobilności pacjentów.

Poprawka 195
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 na równych 
warunkach do bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości i ustanawia mechanizmy 
współpracy między państwami 
członkowskimi w dziedzinie zdrowia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu krajowych 
kompetencji w zakresie organizacji i 
świadczenia opieki zdrowotnej.

Or. es

Uzasadnienie

Obecny wniosek, skupiający się na mobilności pacjentów, można by uznać za korzystny dla 
określonych grup obywateli (dysponujących dużą silą nabywczą, dobrze poinformowanych, 
znających języki obce), są oni jednak w mniejszości. 
Proponuje się, by głównym celem wniosku nie była jedynie mobilność pacjenta (która dotyczy 
jedynie mniejszości), lecz również poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki oraz współpraca 
między państwami członkowskimi, co przyniesie korzyść wszystkim obywatelom.
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Poprawka 196
Edite Estrela

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 określa ogólne ramy 
dostępu do bezpiecznej transgranicznej 
opieki zdrowotnej o wysokiej jakości, nie 
naruszając krajowych kompetencji w 
zakresie organizacji i świadczenia opieki 
zdrowotnej zgodnie z art. 152 ust. 5 
traktatu WE.

Or. pt

Poprawka 197
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

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.

W poszanowaniu misji użyteczności 
publicznej wyznaczonej systemom opieki 
zdrowotnej państw członkowskich, 
opierającej się na zasadzie powszechności, 
dostępu do opieki wysokiej jakości, 
równości i solidarności, niniejsza 
dyrektywa ustanawia ogólne ramy 
świadczenia bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości, a także warunków 
zwrotu kosztów usług transgranicznej 
opieki zdrowotnej..

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest przypomnienie w pierwszym artykule dyrektywy zasad dotyczących 
funkcjonowania systemów zdrowotnych i sprecyzowanie, że celem przedmiotowej dyrektywy 
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jest takze określenie warunków zwrotu kosztów usług opieki zdrowotnej uzyskanych w innym 
państwie członkowskim, niż państwo członkowskie ubezpieczenia.

Poprawka 198
Marianne Thyssen

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 świadczenia transgranicznej opieki 
zdrowotnej i jest pomyślana w celu 
poprawy dostępu, jakości i efektywności 
systemów zdrowotnych państw 
członkowskich.

Or. nl

Uzasadnienie

Dyrektywa składa się z dwóch części: jednej dotyczącej praw pacjentów w kontekście 
transgranicznej opieki zdrowotnej, i drugiej dotyczącej pewnych aspektów organizacji opieki 
zdrowotnej ogólniej, w tym m.in. zobowiązania państw członkowskich do współpracy.

Poprawka 199
Thomas Ulmer

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 świadczenia bezpiecznej i efektywnej 
opieki zdrowotnej o wysokiej jakości, a 
także zwrotu kosztów transgranicznej 
opieki zdrowotnej.

Or. en
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Uzasadnienie

Niepożądane jest tworzenie różnic między opieką zdrowotną krajową i zagraniczną. Pacjenci 
pozostający we własnym kraju powinni mieć takie same prawa, jak pacjenci, którzy mają lub 
starają się uzyskać leczenie i usługi w innym państwie członkowskim.

Poprawka 200
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 dla praw pacjentów w powiązaniu z 
transgraniczną opieką zdrowotną.

Or. da

Uzasadnienie

Nie jest celem dyrektywy określanie jakości, bezpieczeństwa i efektywności opieki zdrowotnej, 
lecz uściślenie zakresu praw pacjentów odbywających leczenie za granicą.

Poprawka 201
Urszula Krupa

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 świadczenia bezpłatnej, bezpiecznej i 
efektywnej transgranicznej opieki 
zdrowotnej o wysokiej jakości , w 
przypadkach gdzie niezbędne są wysoce 
specjalistyczne procedury medyczne, 
niedostępne w miejscu zamieszkania.

Or. pl
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Uzasadnienie

Bez bezpłatnej opieki zdrowotnej nie będzie dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej, a co 
za tym idzie stanie się ona dostępna dla nielicznych. Ponadto w przypadkach gdzie niezbędne 
są wysoce specjalistyczne procedury, niedostępne w miejscu zamieszkania o wysokiej jakości.

Poprawka 202
Iles Braghetto

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 świadczenia skutecznej, bezpiecznej i 
efektywnej transgranicznej opieki 
zdrowotnej o wysokiej jakości.

Or. it

Uzasadnienie

Komieczne jest kryterium skuteczności, aby zapobiec „pasywnej migracji” do innych usług 
zdrowotnych, a także aby udowodnić, że odnośne służby mogą właściwie zająć się chorobą, z 
powodu której pacjent udał się do państwa członkowskiego innego niż jego własne.

Poprawka 203
Åsa Westlund

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 świadczenia bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości. Celem opieki zdrowotnej 
jest zapewnienie dobrego stanu zdrowia i 
dobrej opieki całej ludności na równych 
warunkach. Opieka jest świadczona z 
poszanowaniem takiej samej wartości 
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wszystkich oraz godności jednostki.

Or. sv

Poprawka 204
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 - akapit pierwszy a (nowy)

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 świadczenia bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości.

Wszyscy obywatele UE mają bezpłatny i 
równy dostęp do opieki zdrowotnej według 
kolejności i zgodnie z potrzebami.

Or. da

Uzasadnienie

Ważnym aspektem odpowiedzialności społecznej UE jest przestrzeganie w systemie opieki 
zdrowotnej zasad „kolejności”, „potrzeby” i „bezpłatnego i równego dostępu”. Zasady te 
stanowią, że pacjenci powinni otrzymywac leczenie po profesjonalnej ocenie ich stanu 
zdrowia, poziomu bólu i innych skarg, a także długości okresu oczekiwania. Bezpłatny i 
równy dostęp oznacza, że opieka zdrowotna powinna być darmowa i że nikt nie może 
„przeskoczyć” innych w kolejce z uwagi na własne warunki finansowe, status czy inne 
dyskryminujące kryteria.

Poprawka 205
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 - akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tych ogólnych ramach państwa 
członkowskie ponoszą same 
odpowiedzialność za świadczenie 
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bezpiecznej, efektywnej, wysokiej jakości i 
ilościowo wystarczającej opieki 
zdrowotnej obywatelom na swoim 
terytorium. W żadnym razie państwa 
członkowskie nie mogą likwidować opieki 
zdrowotnej pod pozorem, ze jest ona 
dostępna w innych państwach 
członkowskich.
Niniejsza dyrektywa w żadnym razie nie 
może zachęcać państw członkowskich do 
likwidacji ich opieki zdrowotnej.
Ponadto skutkiem niniejszej dyrektywy nie 
może być zachęcanie w jakikolwiek sposób 
pacjentów do udawania się do innego 
państwa członkowskiego w celu uzyskania 
opieki zdrowotnej.

Or. nl

Uzasadnienie

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

Poprawka 206
Edite Estrela

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 
osób, które są ubezpieczone lub korzystają 
z systemu opieki zdrowotnej i otrzymują 
transgraniczną opiekę zdrowotną w 
oparciu o potrzebę określoną przez 
zainteresowany system opieki zdrowotnej.

Or. pt
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Poprawka 207
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Uzasadnienie

Konieczność uregulowania w omawianej dyrektywie kwestii opieki transgranicznej i 
mobilności pacjenta jest wątpliwa, gdyż kwestie te zapewniono już w obowiązującym 
prawodawstwie Wspólnoty dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
(rozporządzenie nr 883/2004). Należy wyznaczyć wyraźną granicę między zakresem 
rozporządzenia nr 883/2004 a zakresem omawianej dyrektywy.

Poprawka 208
Frieda Brepoels

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.

Or. en
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Uzasadnienie

Dodatki są zbędne, gdyż są wspomniane w definicji opieki zdrowotnej w art. 4 lit. a.

Poprawka 209
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

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 transgranicznej opieki 
zdrowotnej indywidualnym pacjentom, 
którzy dobrowolnie zdecydowali się na 
leczenie za granicą.

Niniejsza dyrektyw nie ma na celu 
zachęcania do zlecania trangranicznych 
usług opieki zdrowotnej, ani do odsyłania 
pacjentów przez system zabezpieczenia 
społecznego jednego państwa 
członkowskiego do struktur opieki 
zdrowotnej innego państwa 
członkowskiego w celu uzyskania w nich 
leczenia.

Or. fr

Uzasadnienie

La Commission ne respecte pas les dispositions des traités en matière de systèmes de santé, 
sachant que l'organisation, la fourniture et le financement des soins de santé relèvent de la 
seule compétence des Etats membres. Par conséquent il est nécessaire de supprimer cette 
référence. Il est également nécessaire de préciser quels types de patients sont concernés par 
cette directive. Il convient enfin de souligner que cette directive ne doit pas constituer un 
moyen pour un Etat membre de se défausser de sa mission d'intérêt général par l'envoi 
généralisé de patients dans d'autres Etats membres, ce au détriment de ses propres patients 
qui ne bénéficieraient plus de soins de proximité et des patients des Etats membres d'accueil 
qui pourraient voir augmenter les délais d'attente.
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Poprawka 210
Dagmar Roth-Behrendt

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 transgranicznej opieki 
zdrowotnej, niezależnie od sposobu jej 
zorganizowania, udzielenia czy 
finansowania oraz bez względu na jej 
publiczny czy prywatny charakter.

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie.

Poprawka 211
Richard Seeber

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 transgranicznej opieki 
zdrowotnej, niezależnie od sposobu jej 
zorganizowania, udzielenia czy 
finansowania oraz bez względu na jej 
publiczny czy prywatny charakter.

Or. de

Uzasadnienie

Świadczenie opieki zdrowotnej bez wymiaru transganicznego pozostaje w kompetencji państw 
członkowskich.
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Poprawka 212
Linda McAvan

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 transgranicznej opieki 
zdrowotnej, niezależnie od sposobu jej 
zorganizowania, udzielenia czy 
finansowania oraz bez względu na jej 
publiczny czy prywatny charakter.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka uściśla, że jedynie transgraniczna opieka zdrowotna jest objęta zakresem 
przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 213
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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, niezależnie 
od sposobu jej zorganizowania, udzielenia 
czy finansowania oraz bez względu na jej 
publiczny czy prywatny charakter.
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
ustawowych, prywatnych i łączonych 
systemów ubezpieczenia zdrowotnego.

Or. nl
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Poprawka 214
Thomas Ulmer, Peter Liese

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, niezależnie 
od sposobu jej zorganizowania, udzielenia 
czy finansowania oraz bez względu na jej 
publiczny czy prywatny charakter. 
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do usług, których głównym celem jest 
opieka długoterminowa, zwłaszcza 
obejmujących te usługi świadczone przez 
długi okres, których celem jest 
dostarczanie ludziom koniecznej pomocy 
w wykonywaniu codziennych, rutynowych 
czynności.

Or. en

Poprawka 215
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 - akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkim państwom członkowskim 
przysługuje prawo zadecydowania, czy 
opieka zdrowotna powinna być 
świadczona przez sektor publiczny, kiedy 
jest świadczona na ich terytorium.

Or. da

Uzasadnienie

Kluczowe znaczenie dla jakości usług świadczonych przez publiczny system opieki zdrowotnej 
ma niedostarczanie środków lub personelu prywatnym podmiotom świadczącym opiekę 
zdrowotną. Podmioty prywatne świadczą jedynie usługi najbardziej atrakcyjne finansowo i 
zostawiają całą resztę systemowi publicznemu.
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Poprawka 216
Johannes Blokland, Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 - akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie uchybia prawu 
państw członkowskich do ustanawiania 
kryteriów medyczno-etycznych dla opieki 
zdrowotnej świadczonej w obrębie lub z 
ich terytoriów.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 55 wraz z art. 46 ust. 1 traktatu UE stanowi, że przepisy tego rozdziału oraz środki 
podjęte w ich następstwie nie stanowią przeszkody w stosowaniu przepisów prawa, 
rozporządzeń lub czynności administracyjnych przewidujących szczególne traktowanie 
obywateli zagranicznych na gruncie polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego i 
zdrowia publicznego. Państwa członkowskie mogą w związku z tym ustanawiać kryteria 
medyczno-etyczne dla ich opieki zdrowotnej.

Poprawka 217
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 - akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby wypełnić misję w zakresie interesu 
publicznego, jaką wyznaczono systemom 
opieki zdrowotnej państw członkowskich, 
państwa te, stosując niniejszą dyrektywę, 
postępują zgodnie z zasadami interesu 
publicznego, tj. zasadą powszechności, 
dostępu do opieki o wysokiej jakości oraz 
zasadami równości, solidarności i 
przystępności cenowej usług zdrowotnych. 
Aby zagwarantować wysoki poziom 
jakości zdrowia publicznego, jak wymaga 
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tego art. 152 traktatu WE, w przypadku, 
gdy przepisy niniejszej dyrektywy będą 
sprzeczne z tymi zasadami, państwa 
członkowskie powinny dać pierwszeństwo 
tym zasadom. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy dokonać uściślenia co do stosunku między stosowaniem przedmiotowej dyrektywy i 
zasadami interesu publicznego. Ponieważ usługi zdrowotne są usługami interesu publicznego, 
należy dać pierwszeństwo kwestiom zdrowia publicznego i innym zagadnieniom interesu 
publicznego, aby zrealizować cele art. 16 i 152 traktatu WE.  

Poprawka 218
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 - akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby wypełnić misję w zakresie interesu 
publicznego, jaką wyznaczono systemom 
opieki zdrowotnej państw członkowskich, 
państwa te, stosując niniejszą dyrektywę, 
postępują zgodnie z zasadami interesu 
publicznego, tj. zasadą powszechności, 
dostępu do opieki o wysokiej jakości oraz 
zasadami równości, solidarności i 
przystępności cenowej usług zdrowotnych. 
Aby zagwarantować wysoki poziom 
jakości zdrowia publicznego, jak wymaga 
tego art. 152 traktatu WE, w przypadku, 
gdy przepisy niniejszej dyrektywy będą 
sprzeczne z tymi zasadami, państwa 
członkowskie powinny dać pierwszeństwo 
tym zasadom.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dokonać uściślenia co do stosunku między stosowaniem przedmiotowej dyrektywy i 
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zasadami interesu publicznego. Ponieważ usługi zdrowotne są usługami interesu publicznego, 
należy dać pierwszeństwo kwestiom zdrowia publicznego i innym zagadnieniom interesu 
publicznego, aby zrealizować cele art. 152 traktatu WE.

Poprawka 219
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 - akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zagwarantować wysoki poziom 
jakości zdrowia publicznego, jak wymaga 
tego art. 152 traktatu WE, w przypadku, 
gdy przepisy niniejszej dyrektywy będą 
sprzeczne z tymi zasadami, państwa 
członkowskie powinny dać pierwszeństwo 
tym zasadom.

Or. en

Poprawka 220
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 1 - litery - a a) i - a b) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) dyrektywy 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych;
-ab) dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego;

Or. en
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Poprawka 221
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 1 - litery - a a) i - a b) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) dyrektywa 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych;
-ab)dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego;

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do tych dyrektyw zostało przeniesione z art. 5.

Poprawka 222
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 1 - litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) rozporządzeń dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, w 
szczególności art. 22 rozporządzenia (WE) 
nr 1408/71 Rady z dnia 14 czerwca 1971 r. 
w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych, osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek i do członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie 
oraz rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji 

f) rozporządzeń dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, w 
szczególności art. 19, 20, 22 i 25
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 Rady z 
dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie 
stosowania systemów zabezpieczenia 
społecznego do pracowników najemnych, 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek i do członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie 
oraz art. 17, 18, 19, 20, 27 i 28
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
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systemów zabezpieczenia społecznego. kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego.

Or. nl

Poprawka 223
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 1 - litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) rozporządzeń dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, w 
szczególności art. 22 rozporządzenia (WE) 
nr 1408/71 Rady z dnia 14 czerwca 1971 r. 
w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych, osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek i do członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie 
oraz rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego.

f) rozporządzeń dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, w 
szczególności art. 22 rozporządzenia (WE) 
nr 1408/71 Rady z dnia 14 czerwca 1971 r. 
w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych, osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek i do członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie 
oraz rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, a 
także ich przepisów wykonawczych.

Or. fr

Uzasadnienie

Komieczne jest odwołanie się do tekstów uzupełniających w celu jak największej precyzji.
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Poprawka 224
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 1 - litery g a) i g b) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) dyrektywa 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych;
gb) dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego.

Or. fr

Poprawka 225
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 1 - litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) dyrektywy 2002/98/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 
2003 r. ustanawiająca normy jakości i 
bezpiecznego pobierania, testowania i 
dystrybucji krwi ludzkiej i składników 
krwi oraz zmieniająca dyrektywę 
2001/83/WE;

Or. en
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Poprawka 226
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 1 - litera g b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i 
bezpiecznego oddawania, pobierania, 
testowania, przetwarzania, 
konserwowania, przechowywania i 
dystrybucji tkanek i komórek ludzkich;

Or. en

Poprawka 227
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 1 - litera g c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) dyrektywy 92/49/EWG w sprawie 
koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do ubezpieczeń 
bezpośrednich innych niż ubezpieczenia 
na życie w odniesieniu do uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji;

Or. en
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Poprawka 228
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 1 - litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) dyrektywy Rady 92/49/EWG z dnia 18 
czerwca 1992 r. w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
ubezpieczeń bezpośrednich innych niż 
ubezpieczenia na życie oraz zmieniającej 
dyrektywy 73/239/EWG i 88/357/EWG 
(trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń 
innych niż ubezpieczenia na życie);

Or. nl

Poprawka 229
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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 

skreślony
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z tym rozporządzeniem. W tym przypadku 
nie stosuje się art. 6, 7, 8 i 9 niniejszej 
dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł jest niepotrzebnie nadmiernie złożony, a zatem należy go uprościć. 
Pacjentowi bardzo trudno się dowiedzieć, czy ma korzystać z postanowień rozporządzenia 
1408/71 czy też z niniejszej dyrektywy. Zatem stwierdzenie tego powinno należeć do władz 
państwa członkowskiego ubezpieczenia, które tłumaczą pacjentowi powody swojej decyzji.

Poprawka 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Skreślenie ze względu na jasność z punktu widzenia prawa, spójne z poprawką do art. 2.

Poprawka 231
Kartika Tamara Liotard

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. en

Uzasadnienie

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internalmarket approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.
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Poprawka 232
Claude Turmes, Margrete Auken

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.

2. W zakres dyrektywy nie wchodzi 
pokrycie kosztów opieki zdrowotnej 
koniecznej z medycznego punktu widzenia 
podczas tymczasowego pobytu 
ubezpieczonego w innym państwie 
członkowskim. Niniejsza dyrektywa nie 
narusza także praw pacjentów do 
otrzymania zgody na leczenie w innym 
państwie członkowskim, jeżeli spełnione 
są warunki określone w rozporządzeniach 
dotyczących koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, w 
szczególności w art. 22 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 
1971 r. w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych, osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek i do członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie 
oraz w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 
883/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. Jeżeli niniejsza dyrektywa 
obejmuje sytuacje objęte także 
rozporządzeniami (WE) nr 1408/71 oraz 
(WE) nr 883/2004, zastosowanie mają te 
rozporządzenia, a nie niniejsza dyrektywa.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka bardziej uściśla poszczególne obszary objęte z jednej strony rozporządzeniami 
1408/71 i 883/2004, a z drugiej strony przedmiotową dyrektywą, a także pierwszeństwo 
między nimi.



PE418.304v02-00 30/67 AM\766244PL.doc

PL

Poprawka 233
Marianne Thyssen

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.

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 
udać się do innego państwa 
członkowskiego w celu skorzystania z 
leczenia ambulatoryjnego w innych 
okolicznościach, stosuje się art. 6, 7, 8 i 9 
niniejszej dyrektywy. 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.

Or. nl

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania pewności prawnej dyrektywa musi wprowadzić jasne rozróżnienie 
między leczeniem ambulatoryjnym i szpitalnym. W przypadku leczenia ambulatoryjnego 
pacjent ma wybór, czy udać się czy nie z uprzednią zgodą, a zatem czy zastosowanie ma 
rozporządzenie nr 1408/71, czy przedmiotowa dyrektywa. Implikacje finansowe w przypadku 
leczenia szpitalnego lub równoważnego zarówno dla pacjenta, jak i dla systemu opieki 
zdrowotnej, są o wiele większe. Powoduje to niepewność prawną dla pacjentów i 
świadczących usługi zdrowotne.
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Poprawka 234
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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.

2. Do momentu wejścia w życie 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
obowiązuje zasada, zgodnie z którą w 
sytuacji, w której konieczne jest udzielenie 
zgody na podjęcie właściwego leczenia w 
innym państwie członkowskim zgodnie z 
art. 22 rozporządzenia (EWG) 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 (EWG) 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.

Or. nl

Poprawka 235
Gyula Hegyi

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 

2. W sytuacji, w której konieczne jest 
udzielenie zgody na podjęcie właściwego 
leczenia w innym państwie członkowskim 
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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.

zgodnie z art. 22 rozporządzenia (WE) nr 
1408/71 – lub, po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, art. 20 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 –
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 –
lub, po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, art. 20 rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 – 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.

Or. hu

Uzasadnienie

Naszym zdaniem podobieństwo treści zdań 1 i 2 oraz 3 i 4 art. 3 ust. 2 czyni tekst 
niepotrzebnie skomplikowanym.

W celu osiągnięcia spójności tekstu legislacyjnego, a w szczególności przepisów art. 4 lit. g) 
należy w niniejszym ustępie odwołać się do rozporządzenia (WE) nr 883/2004, a zwłaszcza do 
jego art. 22 ust. 2, który – podobnie jak art. 20 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1408/71 –
dotyczy dozwolonych rodzajów leczenia za granicą.

Poprawka 236
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie bezzwłocznie i 
proaktywnie informują się nawzajem o 
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podmiotach świadczących opiekę 
zdrowotną lub o pracownikach służby 
zdrowia w przypadku podjęcia działania 
regulacyjnego wobec ich rejestracji lub 
prawa do świadczenia usług.     

Or. en

Poprawka 237
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Od momentu wejścia w życie 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
obowiązuje zasada, zgodnie z którą w 
sytuacji, gdy spełnione są warunki, w 
którch konieczne jest udzielenie zgody na 
podjęcie właściwego leczenia w innym 
państwie członkowskim zgodnie z art. 20 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004, 
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. 20 
rozporządzenia Rady (WE) nr 883/2004 
nie stosuje się. Jednakże gdy spełnione są 
warunki udzielenia zgody, określone w 
art. 20 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
883/2004, udzielenie zgody oraz 
zapewnienie świadczeń zawsze następuje 
zgodnie z tym rozporządzeniem. W tym 
przypadku nie stosuje się art. 6, 7, 8 i 9 
niniejszej dyrektywy.

Or. nl
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Poprawka 238
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli przepisy niniejszej dyrektywy 
pozostają w sprzeczności z przepisami 
innego aktu prawa wspólnotowego 
dotyczącego szczególnych aspektów opieki 
zdrowotnej, przepisy tego innego aktu 
prawa wspólnotowego mają 
pierwszeństwo i stosuje się je do tych 
sytuacji szczególnych. Należą do nich:

skreślony

a) dyrektywa 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych;
b) dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 239
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli przepisy niniejszej dyrektywy 
pozostają w sprzeczności z przepisami 
innego aktu prawa wspólnotowego 
dotyczącego szczególnych aspektów opieki 
zdrowotnej, przepisy tego innego aktu 
prawa wspólnotowego mają 
pierwszeństwo i stosuje się je do tych 
sytuacji szczególnych. Należą do nich:

skreślony

a) dyrektywa 2005/36/WE w sprawie 
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uznawania kwalifikacji zawodowych;
b) dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka 240
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 3 - litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) rozporządzenie (EWG) nr 1408/71;

Or. nl

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania pewności prawnej dyrektywa musi wprowadzić jasne rozróżnienie 
między leczeniem ambulatoryjnym i szpitalnym. W przypadku leczenia ambulatoryjnego 
pacjent ma wybór, czy udać się czy nie z uprzednią zgodą, a zatem czy zastosowanie ma 
rozporządzenie nr 1408/71 czy przedmiotowa dyrektywa. Implikacje finansowe w przypadku 
leczenia szpitalnego lub równoważnego zarówno dla pacjenta, jak i dla systemu opieki 
zdrowotnej, są o wiele większe.
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Poprawka 241
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejsza dyrektywa jest nadrzędna w 
stosunku do proponowanej dyrektywy w 
sprawie praw konsumentów 
(COM(2008)614) w kwestiach 
dotyczących umów między pracownikami 
służby zdrowia i pacjentami.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji z dn. 8 października 2008 r. dotyczący dyrektywy w sprawie praw 
konsumentów (COM(2008)614) ma wpływ na prawa konsumentów, którzy zawarli umowę z 
pracującymi na własny rachunek pracownikami służby zdrowia, i może być w sprzeczności z 
tą dyrektywą.

Poprawka 242
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie stosują przepisy 
niniejszej dyrektywy zgodnie z zasadami 
przewidzianymi w Traktacie WE.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

To samo, co do poprawki do ust. 2 niniejszego artykułu.
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Poprawka 243
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi 
zdrowotne świadczone przez lub pod 
nadzorem pracownika służby zdrowia 
wykonującego swój zawód, bez względu 
na sposób ich zorganizowania, świadczenia 
i finansowania na poziomie krajowym, ani 
na ich publiczny bądź prywatny charakter;

a) „opieka zdrowotna” oznacza opiekę o 
charakterze zapobiegawczym lub 
leczniczym lub rehabilitacyjnym, 
przepisaną lub świadczoną 
zainteresowanej osobie pod nadzorem 
pracownika służby zdrowia, którego 
zawód jest regulowany w państwie 
członkowskim rejestracji;

Or. pt

Poprawka 244
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi 
zdrowotne świadczone przez lub pod 
nadzorem pracownika służby zdrowia 
wykonującego swój zawód, bez względu 
na sposób ich zorganizowania, 
świadczenia i finansowania na poziomie 
krajowym, ani na ich publiczny bądź 
prywatny charakter;

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi i 
towary zdrowotne dostarczane lub 
przepisane przez pracowników służby 
zdrowia pacjentom w celu oceny, 
utrzymania lub przywrócenia im ich stanu 
zdrowia lub w celu zapobieżenia chorobie;

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu uścislenie definicji opieki zdrowotnej.
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Poprawka 245
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi 
zdrowotne świadczone przez lub pod 
nadzorem pracownika służby zdrowia 
wykonującego swój zawód, bez względu 
na sposób ich zorganizowania, 
świadczenia i finansowania na poziomie 
krajowym, ani na ich publiczny bądź 
prywatny charakter;

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi 
zdrowotne świadczone pacjentom w celu 
oceny, utrzymania lub przywrócenia im 
ich stanu zdrowia. Dla celów art. 6, 7, 8, 
9, 10 i 11 „opieka zdrowotna” oznacza 
leczenie wchodzące w skład świadczeń 
opieki zdrowotnej przewidzianych w 
ustawodawstwie państwa członkowskiego 
ubezpieczenia;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana w tej poprawce definicja jest bardziej spójna z rozporządzeniami 1408/71 i 
883/2004. W związku z tym również opieka zdrowotna nie świadczona bezpośrednio przez 
pracownika służby zdrowia jest objęta. Świadczenia, które zgodnie z ustawodawstwem 
państwa członkowskiego ubezpieczenia nie są świadczeniami zdrowotnymi, nie są objęte. 

Poprawka 246
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi 
zdrowotne świadczone przez lub pod 
nadzorem pracownika służby zdrowia 
wykonującego swój zawód, bez względu 
na sposób ich zorganizowania, świadczenia 
i finansowania na poziomie krajowym, ani 
na ich publiczny bądź prywatny charakter;

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi i 
towary zdrowotne dostarczane lub 
przepisane przez pracowników służby 
zdrowia pacjentom w celu oceny, 
utrzymania lub przywrócenia im ich stanu 
zdrowia lub w celu zapobieżenia chorobie, 
bez względu na sposób ich 
zorganizowania, świadczenia i 
finansowania na poziomie krajowym, ani 
na ich publiczny bądź prywatny charakter;    
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Or. en

Poprawka 247
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi 
zdrowotne świadczone przez lub pod 
nadzorem pracownika służby zdrowia 
wykonującego swój zawód, bez względu 
na sposób ich zorganizowania, świadczenia 
i finansowania na poziomie krajowym, ani 
na ich publiczny bądź prywatny charakter;

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi i 
towary zdrowotne dostarczane lub 
przepisane przez pracowników służby 
zdrowia pacjentom w celu oceny, 
utrzymania lub przywrócenia im ich stanu 
zdrowia lub w celu zapobieżenia chorobie, 
bez względu na sposób ich 
zorganizowania, świadczenia i 
finansowania na poziomie krajowym, ani 
na ich publiczny bądź prywatny charakter;

Or. en

Uzasadnienie

Poprzednia definicja odwołująca się do regulowanej służby zdrowia była zbyt ograniczona i 
nie obejmowała całego zakresu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w zakresie 
swobodnego przepływu usług i dóbr w sektorze zdrowia. 

Poprawka 248
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi 
zdrowotne świadczone przez lub pod 
nadzorem pracownika służby zdrowia 
wykonującego swój zawód, bez względu 
na sposób ich zorganizowania, świadczenia 
i finansowania na poziomie krajowym, ani 
na ich publiczny bądź prywatny charakter;

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi i 
towary zdrowotne dostarczane lub 
przepisane pacjentom w celu oceny, 
utrzymania lub przywrócenia im ich stanu 
zdrowia, bez względu na sposób ich 
zorganizowania, świadczenia i 
finansowania na poziomie krajowym, ani 
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na ich publiczny bądź prywatny charakter;

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotna definicja opieki zdrowotnej we wniosku Komisji mogłaby spowodować znaczące 
problemy prawne, gdyż nie obejmowała wszystkich form opieki zdrowotnej. Niniejsza 
poprawka próbuje w związku z tym uczynić definicję prostszą i prawnie jaśniejszą. 

Poprawka 249
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi 
zdrowotne świadczone przez lub pod 
nadzorem pracownika służby zdrowia 
wykonującego swój zawód, bez względu 
na sposób ich zorganizowania, świadczenia 
i finansowania na poziomie krajowym, ani 
na ich publiczny bądź prywatny charakter;

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi 
zdrowotne świadczone pacjentom w celu 
oceny, utrzymania lub przywrócenia im 
ich stanu zdrowia, bez względu na sposób 
ich zorganizowania, świadczenia i 
finansowania na poziomie krajowym, ani 
na ich publiczny bądź prywatny charakter;

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa skupia się na pacjentach i ich stanie zdrowia, a nie na 
pracownikach służby zdrowia czy świadczących usługi zdrowotne.

Poprawka 250
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi 
zdrowotne świadczone przez lub pod 

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi lub 
towary zdrowotne, w tym wyroby 
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nadzorem pracownika służby zdrowia 
wykonującego swój zawód, bez względu 
na sposób ich zorganizowania, świadczenia 
i finansowania na poziomie krajowym, ani 
na ich publiczny bądź prywatny charakter;

farmaceutyczne i medyczne, dostarczane 
lub przepisane przez lub pod nadzorem 
pracownika służby zdrowia wykonującego 
swój zawód, bez względu na sposób 
zorganizowania opieki, jej świadczenia i 
finansowania na poziomie krajowym, ani 
na ich publiczny bądź prywatny charakter.

Or. en

Poprawka 251
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi 
zdrowotne świadczone przez lub pod 
nadzorem pracownika służby zdrowia 
wykonującego swój zawód, bez względu 
na sposób ich zorganizowania, świadczenia 
i finansowania na poziomie krajowym, ani 
na ich publiczny bądź prywatny charakter;

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi lub 
produkty zdrowotne, a zwłaszcza usługi 
medyczne i farmaceutyczne oraz leki lub 
wyroby medyczne, dostarczane lub 
przepisane przez lub pod nadzorem 
pracownika służby zdrowia wykonującego 
swój zawód, bez względu na sposób ich 
zorganizowania, świadczenia i 
finansowania na poziomie krajowym, ani 
na ich publiczny bądź prywatny charakter.

Or. de

Uzasadnienie

Proponowana w art. 4 lit. a) definicja jest faktycznie spójna z wyłączeniami sektorowymi 
wymienionymi w punkcie 22 preambuły oraz z art. 2 ust. 2 lit. f) dyrektywy 2006/123/WE w 
sprawie usług na rynku wewnętrznym. Objęte tam usługi są uzupełnione poprzez dodanie 
produktów mających związek z opieką zdrowotną (np. produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych) do definicji. Daje to wewnętrznie spójny korpus legislacji.
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Poprawka 252
Stefano Zappalà

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi 
zdrowotne świadczone przez lub pod 
nadzorem pracownika służby zdrowia 
wykonującego swój zawód, bez względu 
na sposób ich zorganizowania, świadczenia 
i finansowania na poziomie krajowym, ani 
na ich publiczny bądź prywatny charakter;

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi lub 
towary zdrowotne, a zwłaszcza uslugi 
medyczne i farmaceutyczne oraz leki lub 
wyroby medyczne, dostarczane lub 
przepisane przez lub pod nadzorem 
pracownika służby zdrowia wykonującego 
swój zawód, bez względu na sposób 
zorganizowania opieki, jej świadczenia i 
finansowania na poziomie krajowym, ani 
na ich publiczny bądź prywatny charakter.

Or. en

Uzasadnienie

The proposed definition in article 4 subparagraph a) is factually consistent with the sector 
exclusion in recital (22) and article 2 paragraph 2 subparagraph f) of directive 2006/123/EC 
on services in the internal market. By the services comprehended in this directive, goods 
linked to healthcare (e.g. medicines or medical devices) are also included in this definition. 
Thus results a coherent body of legislation. It should be clarified that services provided by 
pharmacists are also comprehensively comprised in this directive.
Due to their education as health professionals – which is harmonised EU-wide on a high 
standard by Directive 2005/36/EC - and according to the respective provisions of the Member 
States concerning their pharmacy sectors, pharmacists are entrusted with the task of ensuring 
the safe and appropriate supply of medicines to the population. One of their essential tasks 
consists in advice and care to their patients. Moreover, the medicines dispensed by 
pharmacists complement medical therapy and represent an essential part of healthcare. Their 
work should therefore be comprehensively comprised in this directive.

Poprawka 253
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi 
zdrowotne świadczone przez lub pod 

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi 
zdrowotne świadczone przez lub pod 
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nadzorem pracownika służby zdrowia 
wykonującego swój zawód, bez względu 
na sposób ich zorganizowania, świadczenia 
i finansowania na poziomie krajowym, ani 
na ich publiczny bądź prywatny charakter;

nadzorem dyplomowanego pracownika 
służby zdrowia wykonującego swój zawód, 
bez względu na sposób ich
zorganizowania, świadczenia i 
finansowania na poziomie krajowym, ani 
na ich publiczny bądź prywatny charakter;

Or. pl

Uzasadnienie

Należy jasno stwierdzić, iż  są potrzebne uprawnienia potwierdzone odpowiednimi w krajach 
członkowskich dyplomami dającymi w myśl przepisów krajowych i wspólnotowych możliwość 
wykonywania   pracy w tym względzie.

Poprawka 254
Kathy Sinnott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi 
zdrowotne świadczone przez lub pod 
nadzorem pracownika służby zdrowia 
wykonującego swój zawód, bez względu 
na sposób ich zorganizowania, świadczenia 
i finansowania na poziomie krajowym, 
ani na ich publiczny bądź prywatny 
charakter;

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi 
zdrowotne świadczone przez lub pod 
nadzorem pracownika służby zdrowia 
wykonującego swój zawód, bez względu 
na sposób ich zorganizowania, a także na 
fakt, czy są świadczone w warunkach 
normalnych czy w sytuacjach pilnych;

Or. en

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że w razie wypadku (lub katastrofy naturalnej) opieka zdrowotna powinna być 
świadczona z użyciem minimalnej ilości procedur związanych z uprzednią zgodą. 
Konieczność szybkiej reakcji w sytuacjach pilnych w strefach przygranicznych będzie 
wymagała szerokiej współpracy państw członkowskich oraz ich służb pogotowia medycznego 
na szczeblu regionalnym.
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Poprawka 255
John Bowis

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. en

Poprawka 256
Dagmar Roth-Behrendt

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. en

Uzasadnienie

Patrz wyżej, transgraniczna opieka zdrowotna jest ograniczona do mobilności pacjentów.
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Poprawka 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Uważamy, że pojęcie transgranicznej opieki zdrowotnej obejmuje zarówno samą mobilność 
pacjenta, jak również mobilność usług zdrowotnych, które mogą być świadczone na 
odległość; niewłaściwym jest odnoszenie się w tym artykule do podmiotów świadczących 
opiekę zdrowotną.

Poprawka 258
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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. en
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Uzasadnienie

Transgraniczna opieka zdrowotna jest ograniczona do mobilności indywidualnych pacjentów.

Poprawka 259
Marianne Thyssen

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 lub z jego 
terytorium, innym niż państwo, w którym 
pacjent ma ubezpieczenie społeczne 
zgodnie z zasadami koordynacji 
zawartymi w rozporządzeniu (EWG) 
nr 1408/71;

Or. nl

Uzasadnienie

Definicja transgranicznej opieki zdrowotnej: „lub z jego terytorium” ma na celu jasne 
stwierdzenie, że telemedycyna również jest objęta definicją.

Poprawka 260
Urszula Krupa

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 

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 
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świadczący opiekę zdrowotną zamieszkuje, 
jest zarejestrowany lub ma siedzibę;

świadczący opiekę zdrowotną zamieszkuje, 
jest zarejestrowany lub ma siedzibę, w 
przypadkach gdzie niezbędne są wysoce 
specjalistyczne procedury, niedostępne w 
miejscu zamieszkania;

Or. pl

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie winno dążyć do zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej 
przede wszystkim w swoim kraju.

Poprawka 261
John Bowis

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;

skreślona

Or. en

Poprawka 262
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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;

skreślona
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Or. es

Uzasadnienie

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

Poprawka 263
Claude Turmes, Margrete Auken

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;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „pracownika służby zdrowia” nie jest ma zastosowania wtedy, gdy odwołanie do 
tego pojęcia w art. 4 lit. a) jest skreślone.

Poprawka 264
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 

Nie dotyczy wersji polskiej.



AM\766244PL.doc 49/67 PE418.304v02-00

PL

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; 

Or. es

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 265
Kathy Sinnott

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;

d) „pracownik służby zdrowia” oznacza 
lekarza medycyny, pielęgniarkę 
odpowiedzialną za opiekę ogólną, lekarza 
dentystę, położną, farmaceutę w 
rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE lub 
personel paramedyczny 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;

Or. en

Uzasadnienie

Oczywiste jewst, że w razie wypadku (lub katastrofy naturalnej) opieka zdrowotna powinna 
być świadczona z użyciem minimalnej ilości procedur związanych z uprzednią zgodą. 
Konieczność szybkiej reakcji w sytuacjach pilnych w strefach przygranicznych będzie 
wymagała szerokiej współpracy państw członkowskich oraz ich służb pogotowia medycznego 
na szczeblu regionalnym.  Personel paramedyczny ma w tych sytuacjach duże znaczenie.



PE418.304v02-00 50/67 AM\766244PL.doc

PL

Poprawka 266
John Bowis

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;

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; lub osobę 
prowadzącą legalnie działalność 
zdrowotną w państwie członkowskim 
leczenia; 

Or. en

Poprawka 267
Dagmar Roth-Behrendt

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;

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 lub osobę 
prowadzącą legalnie działalność 
zdrowotną w państwie członkowskim 
leczenia; 
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Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie.

Poprawka 268
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „podmiot świadczący opiekę 
zdrowotną” oznacza każdą osobę fizyczną
albo prawną legalnie świadczącą opiekę 
zdrowotną na terenie państwa 
członkowskiego;

e) „podmiot świadczący opiekę 
zdrowotną” oznacza każdego pracownika 
służby zdrowia w rozumieniu lit. d) 
powyżej albo osobę prawną legalnie 
świadczącą opiekę zdrowotną na terenie 
państwa członkowskiego;

Or. pt

Poprawka 269
Claude Turmes, Margrete Auken

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) dla celów niniejszej dyrektywy „pacjent” 
oznacza każdą osobę fizyczną, która 
zamierza odbyć podróż do innego państwa 
członkowskiego w celu uzyskania opieki 
zdrowotnej;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnia się w tej definicji, że pacjenci, którzy już zamieszkują lub przebywają w innym 
państwie członkowskim, gdy wynika potrzeba leczenia, nie są objęci zakresem przedmiotowej 
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dyrektywy (prawa takich pacjentów są już uwzględnione w rozporządzeniach 1408/71 i 
883/2004).

Poprawka 270
Edite Estrela

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 osobę, która jest 
ubezpieczona w ramach systemu opieki 
zdrowotnej lub z niego korzysta i która 
otrzymała niezbędną opiekę zdrowotną w
innym państwie członkowskim;

Or. pt

Poprawka 271
John Bowis

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 lub stara się otrzymać 
opiekę zdrowotną w państwie 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 272
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

która otrzymuje lub stara się otrzymać 
opiekę zdrowotną w państwie 
członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie.

Poprawka 273
Frieda Brepoels

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 lub stara się otrzymać 
opiekę zdrowotną w państwie 
członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie spójne z innymi częściami dyrektywy. Świadczy to o czynnym zaangażowaniu 
pacjenta w uzyskanie leczenia zagranicą. 

Poprawka 274
Linda McAvan

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 lub stara się otrzymać 
opiekę zdrowotną w państwie 
członkowskim;
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zwiększenie jasności prawnej drfinicji pacjenta.

Poprawka 275
Anne Ferreira

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 lub stara się otrzymać 
opiekę zdrowotną w państwie 
członkowskim;

Or. fr

Uzasadnienie

Chodzi o podkreślenie, że pacjent jest wyraźnie aktywny w korzystaniu z takiej opieki.

Poprawka 276
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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;

Or. es

Uzasadnienie

Istotne jest, że dana osoba otrzymuje opiekę zdrowotną, a nie że „chce” ją otrzymać.
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Poprawka 277
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litery f a) i f b) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa ) „pacjent z ostrymi objawami” oznacza 
pacjenta znajdującego się w stanie 
krytycznym, prezentującego zwłaszcza 
ryzyko utraty życia lub funkcji narządów 
witalnych w bliskiej przyszłości, czego 
leczenie wymaga bez wątpienia 
natychmiastowej interwencji służby 
zdrowia;
fb) „pacjent z wyboru” oznacza pacjenta, 
który dokonał wyboru miejsca leczenia w 
oparciu o serię powodów, takich jak: 
lepsze keczenie, krótsze okresy 
oczekiwania lub dogodność 
rekonwalescencji.

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest utrzymanie rozróżnienia między pacjentami w sytuacji pilnej potrzeby leczenia 
i tymi, którzy starają się uzyskać opiekę zdrowotną za granicą.

Poprawka 278
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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;
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(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.

Poprawka 279
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera g) - podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) osobę ubezpieczoną, określoną w 
warunkach polityki w zakresie 
prywatnych systemów ubezpieczenia 
zdrowotnego;

Or. nl

Poprawka 280
Marianne Thyssen

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) "Member State „państwo członkowskie 
ubezpieczenia” oznacza państwo 
członkowskie, w którym pacjent ma 
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ubezpieczenie społeczne zgodnie z 
zasadami koordynacji zawartymi w 
rozporządzeniu (EWG) nr 1408/71;

Or. nl

Poprawka 281
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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 instytucja 
miejsca zamieszkania jest instytucją 
właściwą w rozumieniu art. 22 ust. 3 drugi 
akapit rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 
lub art. 27 ust. 5 rozporządzenia (EWG) 
nr 883/2004, państwo zamieszkania jest 
rozumiane jako państwo członkowskie 
ubezpieczenia;  

Or. de

Uzasadnienie

W projekcie tekstu ie uwzględnia się osób mieszkających za granicą (pracownicy 
transgraniczni, którzy mieszkają w jednym państwie członkowskim, a pracują w drugim, a 
także emeryci, którzy nabyli prawa w jednym lub więcej państwie członkowskim, a mieszkają 
w innym). Skutek nowego sformułowania będzie taki, że instytucja ubezpieczeniowa miejsca 
zamieszkania musi ponieść koszty w innym państwie członkowskim, jeżeli jest to przewidziane 
we wspomnianych rozporządzeniach.
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Poprawka 282
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania;

Or. es

Uzasadnienie

We wniosku nie uwzględniono wszystkich tych przypadków, gdy obywatelom przysługuje 
prawo do opieki zdrowotnej, ale niekoniecznie są oni zarazem osobami ubezpieczonymi.

Poprawka 283
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

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) "Member „państwo członkowskie 
ubezpieczenia” oznacza państwo 
członkowskie, w którym pacjent jest 
ubezpieczony lub państwo członkowskie, 
w którym pacjent zamieszkuje, jeżeli nie 
jest to to samo państwo członkowskie, co 
poprzednie;

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 883/2004.

Poprawka 284
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „państwo członkowskie leczenia” 
oznacza państwo członkowskie, na którego 
terytorium faktycznie świadczona jest 
transgraniczna opieka zdrowotna;

i) „państwo członkowskie leczenia” 
oznacza państwo członkowskie, na którego 
lub z którego terytorium faktycznie 
świadczona jest transgraniczna opieka 
zdrowotna;

Or. nl

Poprawka 285
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) „wyrób medyczny” oznacza wyrób 
medyczny w rozumieniu dyrektywy 
93/42/EWG lub dyrektywy 90/385/EWG 
lub dyrektywy 98/79/WE.

Or. nl

Uzasadnienie

Zakup artykułów związanych z opieką zdrowotną (np. wyrobów medycznych) był przedmiotem 
orzeczenia w sprawie Deckera (wyrobem, do którego orzeczenie się odnosi, były okulary), i 
powinien również być włączony do dyrektywy zmierzającej do kodyfikacji orzeczeń w 
sprawach Kohlla i Deckera.
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Poprawka 286
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera i b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ib) „artykuły związane z opieką 
zdrowotną” oznaczają artykuły stosowane 
do zachowania lub poprawy stanu zdrowia 
osób, takie jak wyroby medyczne lub leki;

Or. nl

Uzasadnienie

Zakup artykułów związanych z opieką zdrowotną (np. wyrobów medycznych) był przedmiotem 
orzeczenia w sprawie Deckera (wyrobem, do którego orzeczenie się odnosi, były okulary), i 
powinien również być włączony do dyrektywy zmierzającej do kodyfikacji orzeczeń w 
sprawach Kohlla i Deckera.

Poprawka 287
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) „wyrób medyczny” oznacza wyrób 
medyczny określony w dyrektywie Rady 
93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. 
dotyczącej wyrobów medycznych lub w 
dyrektywie Rady 90/385/EWG z dnia 20 
czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do wyrobów medycznych 
aktywnego osadzania lub w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. 
w sprawie wyrobów medycznych 
używanych do diagnozy in vitro;

Or. en
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Poprawka 288
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) „wyrób medyczny” oznacza wyrób 
medyczny określony w dyrektywie Rady 
93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. 
dotyczącej wyrobów medycznych lub w 
dyrektywie Rady 90/385/EWG z dnia 20 
czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do wyrobów medycznych 
aktywnego osadzania lub w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. 
w sprawie wyrobów medycznych 
używanych do diagnozy in vitro;

Or. en

Uzasadnienie

Wymagana jest definicja wyrobu medycznego.

Poprawka 289
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) „technologia medyczna” oznacza 
produkt leczniczy lub wyrób medyczny lub 
procedury medyczne i chirurgiczne, a 
także środki zapobiegające chorobom, 
diagnozowanie lub leczenie stosowane w 
opiece zdrowotnej. 

Or. en
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Uzasadnienie

Ta dodatkowa definicja jest konieczna, gdyż art. 5 i 17 odwołują sie do technologii 
medycznych.

Poprawka 290
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) „technologia medyczna” oznacza 
produkt leczniczy lub wyrób medyczny lub 
procedury medyczne i chirurgiczne, a 
także środki zapobiegające chorobom, 
diagnozowanie lub leczenie stosowane w 
opiece zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagana jest definicja technologii medycznej.

Poprawka 291
Iles Braghetto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „szkoda” oznacza niepożądane skutki 
lub krzywdę, powstałe na skutek 
świadczenia opieki zdrowotnej.    

l) „działanie niepożądane” oznacza 
niezamierzoną krzywdę lub komplikację, 
która normalnie nie byłaby rezultatem 
leczenia danego stanu lub świadczenia
wymaganej opieki zdrowotnej.

Or. en
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Uzasadnienie

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment.  It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”.

Poprawka 292
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „szkoda” oznacza niepożądane skutki 
lub krzywdę, powstałe na skutek 
świadczenia opieki zdrowotnej.

l) „szkoda” jest określona w 
transgranicznej opiece zdrowotnej poprzez 
odniesienie do obowiązujących ram 
prawnych państwa członkowskiego 
leczenia i pojęcie tego, co stanowi szkodę, 
może być różne w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 293
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „szkoda” oznacza niepożądane skutki 
lub krzywdę, powstałe na skutek 
świadczenia opieki zdrowotnej.

l) „szkoda” jest określona w 
transgranicznej opiece zdrowotnej poprzez 
odniesienie do obowiązujących ram 
prawnych każdego państwa 
członkowskiego leczenia.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 294
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „szkoda” oznacza niepożądane skutki 
lub krzywdę, powstałe na skutek 
świadczenia opieki zdrowotnej.

„szkoda” oznacza, że rozumie się ją 
zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego leczenia.

Or. en

Poprawka 295
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „szkoda” oznacza niepożądane skutki 
lub krzywdę, powstałe na skutek
świadczenia opieki zdrowotnej.

l) „szkoda” oznacza szkodliwe 
konsekwencje wynikłe ze świadczenia 
opieki zdrowotnej oraz z przypadkowych 
powiązań ze świadczeniem opieki 
zdrowotnej.

Or. hu

Uzasadnienie

Naszym zdaniem pojęcie „szkody” występujące w projekcie dyrektywy nie jest określone 
wystarczająco ściśle i w związku z tym może być szeroko interpretowane z prawnego punktu 
widzenia. Bardziej precyzyjna definicja oparta o prawo cywilne służyłaby lepiej interesom 
pacjentów i państwom członkowskim. Nie jest jasne, dlaczego w projekcie dyrektywy 
wyszczególnia się „krzywdę” obok „niepożądanych skutków”. Sugerujemy również dodanie 
sformułowania „szkodliwe konsekwencje objawiające się przypadkowymi powiązaniami ze 
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świadczeniem opieki zdrowotnej” 

Poprawka 296
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „szkoda” oznacza niepożądane skutki lub 
krzywdę, powstałe na skutek świadczenia 
opieki zdrowotnej.

l) „szkoda” oznacza niepożądane dla 
zdrowia skutki lub krzywdę, powstałe na 
skutek świadczenia opieki zdrowotnej, 
które mogą być związane jedynie z 
obowiązkiem środków, nałożonym na 
pracowników służby zdrowia i 
polegającym na wykorzystaniu wszelkich 
środków w celu przywrócenia stanu 
zdrowia pacjenta..

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest sprecyzowanie, o jaką szkodę chodzi i że w obszarze opieki zdrowotnej różne 
działania mogą mieć powazne konsekwencje sanitarne w zależności od stanu zdrowia 
pacjenta.

Poprawka 297
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „szkoda” oznacza niepożądane skutki 
lub krzywdę, powstałe na skutek 
świadczenia opieki zdrowotnej.

l) „szkoda” oznacza możliwe do uniknięcia
skutki lub krzywdę, powstałe na skutek 
świadczenia opieki zdrowotnej.

Or. nl
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Uzasadnienie

Definicja proponowana przez Komisję jest zbyt szeroka. Na mocy art. 5 ust. 1 lit. d) nadano 
by pacjentom prawo do rekompensaty nawet w przypadkach, gdy nie miały miejsca błąd w 
sztuce lekarskiej lub niedopatrzenie, podczas gdy obecnie ustawodawstwo wielu państw 
członkowskich przewiduje rekompensatę jedynie w przypadku błędu w sztuce lekarskiej lub 
niedopatrzenia. 

Poprawka 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „szkoda” oznacza niepożądane skutki lub 
krzywdę, powstałe na skutek świadczenia 
opieki zdrowotnej.

l) „szkoda” oznacza niepożądane dla 
zdrowia skutki lub krzywdę, powstałe na 
skutek świadczenia opieki zdrowotnej i 
które mogą być związane jedynie z 
obowiązkiem dokonywania starań przez 
pracownika służby zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno być jasne, że szkoda jest rozumiana jako związana z opieką zdrowotną i że w sposób 
oczywisty musi wynikać z działania pracownika służby zdrowia bez względu na rzeczywisty 
wynik leczenia.

Poprawka 299
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „szkoda” oznacza niepożądane skutki lub 
krzywdę, powstałe na skutek świadczenia 
opieki zdrowotnej.

l) „szkoda” oznacza niepożądane skutki lub 
krzywdę, powstałe na skutek świadczenia 
opieki zdrowotnej zgodnie z definicją 
zawartą w prawie krajowym państwa 
członkowskiego.
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Or. nl

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości to do państw członkowskich należy uregulowanie kwestii 
rekompensaty za szkody powstałe na skutek świadczenia opieki zdrowotnej. Jeszcze bardziej 
konieczne jest umożliwienie im określania poziomu szkody uprawniającego ofiary do 
rekompensaty. W swoich systemach odpowiedzialności typu „no-fault” wiele państw 
członkowskich ma tak określony pułap, że jedynie „znaczna” szkoda uprawnia do 
rekompensaty.

Poprawka 300
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 - litera l a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) „dokumentacja medyczna pacjenta” 
lub „wywiad chorobowy” oznacza 
wszystkie dokumenty zawierające 
wszelkiego rodzaju dane, oceny i 
informacje dotyczące stanu pacjenta i 
przebiegu choroby w całym okresie 
świadczenia opieki zdrowotnej. 

Or. es

Uzasadnienie

Pojęcia tego używa się w wielu miejscach we wniosku dotyczącym dyrektywy, dlatego 
uważamy za niezbędne dodanie jego definicji.
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