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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0414),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0257/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji 
Prawnej, jak również Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W dniu 9 czerwca 2005 r. Parlament 
Europejski przyjął 554 głosami za, przy 12 
głosach sprzeciwu, rezolucję w sprawie 
mobilności pacjentów i rozwoju służby 
zdrowia w Unii Europejskiej1, w której 
wezwał do zapewnienia pacjentom, 
pracownikom służby zdrowia oraz 
państwom członkowskim pewności 
prawnej oraz jasności co do praw i 
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procedur. 
1  Dz.U. C 124 E z 25.5.2006, s. 543. 

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Systemy zdrowotne Wspólnoty są 
zasadniczym elementem wysokiego 
poziomu ochrony socjalnej w Europie, 
przyczyniając się do spójności społecznej i 
sprawiedliwości społecznej oraz 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Trybunał Sprawiedliwości 
wypowiedział się już w niektórych 
kwestiach związanych z transgraniczną 
opieką zdrowotną, w szczególności w 
sprawie zwrotu kosztów transgranicznej 
opieki zdrowotnej świadczonej w państwie 
członkowskim innym niż państwo 
zamieszkania korzystającego z opieki. 
Należy uregulować te sprawy w 
szczególnym instrumencie prawnym 
Wspólnoty w celu osiągnięcia bardziej 
powszechnego i skutecznego zastosowania 
zasad wypracowanych przez Trybunał 
Sprawiedliwości w poszczególnych 
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prawnym Wspólnoty w celu osiągnięcia 
bardziej powszechnego i skutecznego 
zastosowania zasad wypracowanych przez 
Trybunał Sprawiedliwości w 
poszczególnych sprawach.

sprawach.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przemieszczanie się. W stosunku do 
podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną niniejsza dyrektywa nie 
przewiduje jednakże wymogu akceptacji 
planowanego leczenia albo 
korzystniejszego traktowania pacjentów z 
innych państw członkowskich ze szkodą 
dla innych pacjentów znajdujących się w 
podobnej sytuacji, przykładowo poprzez 
wydłużanie czasu oczekiwania na leczenie.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

krajowych systemów technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
praktyczne mechanizmy zapewniające 
ciągłość opieki lub ułatwianie w praktyce 
pracownikom służby zdrowia czasowego 
lub okazyjnego świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej. 
Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych 
stanowi, że czasowe lub okazjonalne 
swobodne świadczenie usług, łącznie z 
usługami świadczonymi przez 
pracowników służby zdrowia w innym 
państwie członkowskim, nie powinno 
podlegać ograniczeniom z żadnych 
przyczyn dotyczących kwalifikacji 
zawodowych, chyba że jest to 
przedmiotem przepisów szczegółowych 
prawa wspólnotowego. Niniejsza 
dyrektywa nie narusza tych przepisów 
dyrektywy 2005/36/WE.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W przypadku, gdy produkty lecznicze 
dopuszczone do obrotu w państwie 
członkowskim pacjenta zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, zostały przepisane w 
innym państwie członkowskim na 
nazwisko danego pacjenta, uznanie 
medyczne takich recept oraz zrealizowanie 
ich w państwie członkowskim pacjenta 
powinno być co do zasady możliwe. 
Zniesienie barier natury regulacyjnej i 
administracyjnej w odniesieniu do takiego 

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

uznania nie narusza w każdym 
pojedynczym przypadku wymogu 
udzielenia odpowiedniej zgody przez 
lekarza prowadzącego leczenie pacjenta 
lub farmaceutę, jeżeli jest to uzasadnione 
ochroną zdrowia człowieka oraz konieczne 
i proporcjonalne do tego celu. Takie 
uznanie medyczne nie powinno także 
naruszać decyzji państwa członkowskiego 
ubezpieczenia dotyczącej włączenia tych 
produktów leczniczych w zakres 
świadczeń objętych jego systemem 
zabezpieczenia społecznego. Wdrożenie 
zasady uznania ułatwi przyjęcie środków 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjenta oraz uniknięcia 
nadużywania lub pomyłki co do produktów 
leczniczych. Jeżeli recepta wystawiona w 
państwie członkowskim leczenia dotyczy 
lekarstw normalnie niedostępnych na 
receptę w państwie członkowskim 
ubezpieczenia, państwo to decyduje czy 
wyjątkowo udzielić zezwolenia, czy też 
zapewnić lekarstwo zastępcze uznane za 
identyczne.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) odnośnie do leczenia na ich terytorium 
istnieją systemy ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej lub 
gwarancje lub podobne rozwiązania, 
równoważne bądź zasadniczo 
porównywalne pod względem celu, 
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uwzględniające rodzaj i rozmiar ryzyka; uwzględniające rodzaj i rozmiar ryzyka;
f) podstawowe prawo do prywatności w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych jest chronione zgodnie z 
krajowymi środkami wdrażającymi 
przepisy wspólnotowe z zakresu ochrony 
danych osobowych, w szczególności 
dyrektywy 95/46/WE i 2002/58/WE;

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

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

g) pacjenci z innych państw członkowskich 
są traktowani na równi z obywatelami 
państwa członkowskiego leczenia, 
włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i 
ustawodawstwem krajowym 
obowiązującym w państwie członkowskim 
leczenia;
ga) pacjenci, którzy skorzystali z leczenia 
są uprawnieni do otrzymania 
dokumentacji tego leczenia w formie 
papierowej lub elektronicznej oraz 
wszelkich zaleceń medycznych 
dotyczących dalszej opieki.

Or. en

Uzasadnienie

Article 5 should be merged with article 11, since they deal with two aspects of the same 
subject matter. 

The issue of defining standards on quality and safety should be dealt with purely as a matter 
of applicable law. This will make the proposal more in line with the principles of subsidiarity 
and proportionality, and the respect for Member State competence on healthcare. Instead, 
Member States shall provide information on their standards and guidelines on quality and 
safety to patients and healthcare providers.

Patients should be guaranteed the right to seek compensation when they suffer harm, not 
guaranteed compensation when they suffer harm. This because harm sometimes is an 
unavoidable outcome/side effect of certain healthcare treatments.

The provision on guidelines is not necessary since the Commission has a general mandate to 
issue guidelines for implementing Community law. 
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Kwestię zdefiniowania norm jakości i bezpieczeństwa należy traktować ściśle jako kwestię 
obowiązujących przepisów. Przybliży to wniosek do zasad pomocniczości i proporcjonalności 
oraz zapewni poszanowanie kompetencji państw członkowskich w zakresie opieki zdrowotnej. 
Państwa członkowskie powinny za to dostarczać pacjentom i podmiotom świadczącym opiekę 
zdrowotną informacje o normach i zaleceniach dotyczących jakości i bezpieczeństwa. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca państwu 
członkowskiemu leczenia lub 
ubezpieczonemu koszty, które zostałyby 
poniesione przez jego ustawowy system 
zabezpieczenia społecznego, gdyby tej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono na jego terytorium. W 
przypadku gdy istnieje kilka sposobów 
leczenia danej choroby lub obrażenia, 
pacjent ma prawo do zwrotu kosztów za 
wszystkie metody leczenia, które zostały w 
odpowiedni sposób wypróbowane i 
przetestowane przez międzynarodowe 
nauki medyczne, nawet gdy metody te nie 
są dostępne w państwie członkowskim 
ubezpieczenia pacjenta. W każdym 
przypadku zadaniem państwa 
członkowskiego ubezpieczenia jest 
określenie rodzaju opieki zdrowotnej, 
której koszty są pokrywane bez względu na 
to, gdzie jest świadczona.

Or. en

Uzasadnienie

It is for each Member State to organise its national social security system and to determine 
the conditions governing entitlement to benefits. Accordingly, if patients are entitled to a 
certain health care benefit in their home Member State they should have the right to be 
reimbursed for equivalent healthcare provided in other Member States. However, according 
to ECJ case law, Member States must not disregard Community law when determining which 
treatments will be paid for by it’s social security system.1 Therefore, if there are several 
methods available for treating a certain disease or injury, the patient should have the right to 
reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried and tested by 
international medical science,2 even if they are not offered in the patient’s home Member 
State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits their 
individual condition.

                                               
1 Case C-157/99, Smits/Peerbooms, p 87-88.
2 Ibid, p 94.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opieka szpitalna i specjalistyczna Opieka szpitalna

Or. en
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) opiekę zdrowotną wymagającą noclegu 
danego pacjenta przez co najmniej jedną 
noc.

a) opiekę zdrowotną, która jest wysoce 
specjalistyczna i wymaga użycia 
kosztochłonnej infrastruktury lub sprzętu 
medycznego; lub

b) opiekę zdrowotną, ujętą w 
szczegółowym wykazie, niewymagającą 
noclegu danego pacjenta przez co 
najmniej jedną noc. Wykaz ten 
ograniczony jest do:

b) opiekę zdrowotną obejmującą leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla 
pacjenta lub dla społeczeństwa.

- opieki zdrowotnej wymagającej wysoce 
specjalistycznej i kosztochłonnej 
infrastruktury lub sprzętu medycznego; 
lub
- opieki zdrowotnej obejmującej leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla 
pacjenta lub dla społeczeństwa. 

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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19 ust. 3.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne 
do uniknięcia takiego wpływu oraz nie ma 
charakteru środka uznaniowego, mogącego 
prowadzić do dyskryminacji ani nie 
stanowi przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Państwo członkowskie podaje do 
wiadomości publicznej wszystkie stosowne 
informacje dotyczące systemu uprzedniej 
zgody wprowadzonego na mocy przepisów 
ust. 3, w tym informacje dotyczące 
procedur odwoławczych w przypadku 
odmowy udzielenia zgody.

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą 
zaproponować pacjentom dobrowolny 
system uprzedniej zgody, na mocy którego 
w zamian za taką zgodę pacjent otrzymuje 
bon określający maksymalny koszt 
podlegający zwrotowi. Taki bon można 
zabrać do szpitala, w którym następuje 
leczenie, a zwrotu kosztów dokonywano by 
bezpośrednio z państwa członkowskiego 
ubezpieczenia.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja przeprowadza analizę 
wykonalności ustanowienia izby 
rozrachunkowej w celu ułatwienia zwrotu 
kosztów na mocy niniejszej dyrektywy za 
transgraniczną opiekę zdrowotną, 
świadczoną w ramach różnych systemów 
opieki zdrowotnej i różnych stref 
walutowych w ciągu dwóch lat od wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy, oraz składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie, a w stosownym przypadku 
przedkłada wniosek legislacyjny. 

Or. en
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie ubezpieczenia 
zapewniają funkcjonowanie łatwo 
dostępnych, w tym drogą elektroniczną, 
mechanizmów służących niezwłocznemu 
udzielaniu pacjentom na wniosek 
informacji dotyczących uzyskania opieki 
zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim oraz mających 
zastosowanie zasad i warunków; 
informacje te obejmują informacje o 
uprawnieniach pacjentów, procedurach 
korzystania z tych uprawnień oraz o 
systemach środków odwoławczych i 
zadośćuczynienia, jeżeli pacjent zostanie 
pozbawiony tych uprawnień, między 
innymi, w przypadku szkody 
spowodowanej skorzystaniem z opieki 
zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, o których mowa z ust. 1, są 
łatwo dostępne, także za pomocą środków 
elektronicznych, oraz obejmują 
informacje o uprawnieniach pacjenta, 
procedurach korzystania z nich oraz o 
systemach środków odwoławczych i 
zadośćuczynienia, jeżeli pacjent zostanie 
pozbawiony tych uprawnień.

skreślony

Or. en
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają 
pracownikom służby zdrowia, 
udzielającym porad pacjentowi, dostęp do 
informacji poprzez bezpieczny system. 
Informacje te obejmują dane 
zarejestrowanych podmiotów 
świadczących opiekę zdrowotną w 
państwie członkowskim leczenia oraz 
informacje o wszelkich postępowaniach 
dyscyplinarnych prowadzonych wobec 
nich. Państwa członkowskie aktywnie 
informują się wzajemnie o wszelkich tego 
typu postępowaniach dyscyplinarnych i 
bezzwłocznie powiadamiają się o ich 
ustaleniach.

Or. en

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) ułatwiają dostęp pacjenta do 
europejskich sieci pacjentów;

Or. en

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) środki gwarantujące, że produkty 
lecznicze przepisane w jednym państwie 
członkowskim, a wydawane w innym 
państwie członkowskim, są prawidłowo 
identyfikowane oraz że informacja 
dotycząca produktu udzielana pacjentom 
jest zrozumiała i obejmuje jednoznaczne 
wyjaśnienie różnych nazw używanych w 
odniesieniu do tych samych produktów 
leczniczych;

Or. en
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Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) środki identyfikujące podrabiane 
produkty lecznicze i zapobiegające ich 
docieraniu do aptek;

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli recepta wystawiona w państwie 
członkowskim leczenia dotyczy produktów 
leczniczych normalnie niedostępnych na 
receptę w państwie członkowskim 
ubezpieczenia, państwo to decyduje czy 
wyjątkowo udzielić zezwolenia, czy też 
zapewnić zastępczy produkt leczniczy 
uznany za identyczny.

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykaz specyficznych kryteriów i 
warunków, które muszą zostać spełnione 
przez europejskie sieci referencyjne, 
łącznie z warunkami i kryteriami 
nakładanymi na podmioty świadczące 
opiekę zdrowotną i zamierzające 
przystąpić do europejskich sieci 

a) wykaz specyficznych kryteriów i 
warunków, które muszą zostać spełnione 
przez europejskie sieci referencyjne, 
łącznie z wykazem obszarów 
występowania rzadszych chorób, jakie 
mają być objęte, oraz z warunkami i 
kryteriami nakładanymi na podmioty 
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referencyjnych; ma to w szczególności 
służyć zagwarantowaniu, że europejskie 
sieci referencyjne:

świadczące opiekę zdrowotną i 
zamierzające przystąpić do europejskich 
sieci referencyjnych; ma to w 
szczególności służyć zagwarantowaniu, że 
europejskie sieci referencyjne:

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a) – punkt (ix a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ixa) posiadają odpowiednie i efektywne 
związki z dostawcami technologii.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
19 ust. 2 Komisja przyjmuje szczególne 
środki niezbędne do osiągnięcia 
interoperacyjności w zakresie systemów 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, jeżeli państwa członkowskie 
zdecydują się na ich wprowadzenie. Środki 
te odzwierciedlają rozwój technologii 
medycznych i nauk medycznych oraz 
respektują podstawowe prawo do ochrony 
danych osobowych zgodnie z 
odpowiednimi przepisami. Środki te 
określają w szczególności konieczne 
standardy i terminologię w odniesieniu do 
interoperacyjności odpowiednich 
systemów technologii informacyjno-

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
19 ust. 2 Komisja przyjmuje szczególne 
środki niezbędne do osiągnięcia 
interoperacyjności w zakresie systemów 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, jeżeli państwa członkowskie 
zdecydują się na ich wprowadzenie. Środki 
te są zgodne z mającymi zastosowanie 
przepisami o ochronie danych w każdym 
państwie członkowskim oraz 
odzwierciedlają rozwój technologii 
medycznych i nauk medycznych, w tym 
telemedycyny i telepsychiatrii, oraz 
respektują podstawowe prawo do ochrony 
danych osobowych. Środki te określają w 
szczególności konieczne standardy i 

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 30/36 PR\753961PL.doc

PL

komunikacyjnych w celu zapewnienia 
bezpiecznego, wysokiej jakości i 
efektywnego świadczenia transgranicznych 
usług zdrowotnych.

terminologię w odniesieniu do 
interoperacyjności odpowiednich 
systemów technologii informacyjno-
komunikacyjnych w celu zapewnienia 
bezpiecznego, wysokiej jakości i 
efektywnego świadczenia transgranicznych 
usług zdrowotnych.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca w zakresie zarządzania 
nowymi technologiami medycznymi

Współpraca w zakresie zarządzania 
technologiami medycznymi

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
i funkcjonowanie sieci łączącej instytucje 
krajowe lub organy odpowiedzialne za 
ocenę technologii medycznych.

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
i funkcjonowanie sieci łączącej instytucje 
krajowe lub organy odpowiedzialne za 
ocenę technologii medycznych. Państwa 
członkowskie ustanawiają system obsługi 
sieci oparty na zasadach dobrego 
zarządzania, takich jak przejrzystość, 
obiektywizm, sprawiedliwe procedury, 
oraz pełnego uczestnictwa podmiotów ze 
wszystkich odnośnych grup, w tym 
pracowników służby zdrowia, pacjentów, 
naukowców i przemysłu.

Or. en
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) znalezienie zrównoważonych 
sposobów bilansowania celów dostępu do 
leków, wynagradzania innowacyjności i 
zarządzania środkami opieki zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgodnie z procedurą określoną w art. 19 
ust. 2 Komisja przyjmuje środki niezbędne 
do ustanowienia sieci i zarządzania nią 
oraz określające szczegółowo charakter i 
rodzaj wymienianych informacji.

4. Zgodnie z procedurą określoną w art. 19 
ust. 2 Komisja przyjmuje środki niezbędne 
do ustanowienia sieci, zarządzania nią i 
zapewnienia przejrzystości jej działania.

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja zezwala na przystąpienie do 
sieci jedynie takim organom, które 
wypełniają zasady dobrego zarządzania 
określone w ust. 1.

Or. en
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W okresie pięciu lat po upływie terminu, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1, Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy oraz 
przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

W okresie pięciu lat po upływie terminu, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1, Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy, 
zawierające dane statystyczne określające 
odpływ i napływ pacjentów spowodowany 
niniejszą dyrektywą, oraz przekazuje je 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en
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UZASADNIENIE

“Jamais poete n’a interpreté la nature aussi librement qu’un juriste la realité”  Jean Giraudoux
  (Żaden poeta nigdy nie interpretował natury tak dowolnie, jak prawnik interpretuje prawdę.)

Rozsądek i wyczucie

Prawnicy czy politycy.  Przez ostatnie dziesięć lat, od wyroku Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie Kohll i Dekker w 1998 r., to prawnicy Europy decydują o 
polityce w zakresie mobilności pacjentów, ponieważ politykom Europy to się nie udaje. Jeśli 
nie podejmiemy żadnych działań, Trybunał będzie nadal dokonywał interpretacji traktatów w 
sprawach dotyczących praw pacjentów w zakresie mobilności. Prawnicy wyjaśnią to, czego 
my, politycy nie zdołaliśmy wyjaśnić. Jeśli zadowala nas pozostawienie kwestii kształtowania 
polityki w rękach prawników, nie potrzebujemy nic robić – poza, oczywiście, zapłatą 
niewiarygodnie wysokich rachunków, które z tego wynikną. Jeśli jednak jesteśmy przekonani, 
że naszym zadaniem jako wyłonionych w wyborach polityków jest zapewnianie pewności 
prawnej i politycznej, powinniśmy to czynić bez dalszej zwłoki. Naszym wyborcom podoba 
się pomysł mobilności pacjentów jako możliwość wyboru, jednak chcą oni i oczekują, by 
właściwie nią zarządzać, a także chcą i oczekują, by zapewnić im solidne wskazówki 
dotyczące tej polityki i procedur. 

Po przyjęciu w Parlamencie przytłaczającą większością głosów sprawozdania z 2005 r. w 
sprawie mobilności pacjentów (A6-0129/2005), długo oczekiwany wniosek Komisji witany 
jest z radością, łącznie z jego pomysłowymi postanowieniami wykraczającymi poza wyroki 
ETS w sprawie europejskich sieci referencyjnych rzadkich chorób. Pozostawia on jednak 
pewne obszary niepewności, które niniejsze sprawozdanie stara się wyjaśnić i rozproszyć.

Okazja dla pacjentów.  Musimy bardzo wyraźnie stwierdzić, że jest to okazja dla pacjentów. 
Pacjent pozostaje w centrum zainteresowania; kwestie związane z mobilnością pracowników 
służby zdrowia i usług zdrowotnych trzeba zostawić na kiedy indziej. Dotyczy to niestety 
również pilnie potrzebnego wniosku w sprawie bezpieczeństwa pacjenta. Wniosek, co zostało 
jasno stwierdzone, nie zmienia również ani nie porusza sposobów zabezpieczenia 
społecznego, które zostają utrzymane, chociaż przydałoby się sprecyzowanie, kiedy je 
stosować. Równie wyraźnie należy stwierdzić, że jest to okazja dla pacjentów opierająca się 
na potrzebach, a nie środkach oraz na świadomym wyborze, a nie przymusie.

Wyroki Trybunału.  Równie zrozumiałe jest, że nie zaczynamy od zera; nie czas obecnie na 
rozpoczynanie wstępnych projektów. Traktaty dają ETS podstawę prawną jego wyroków i 
Trybunał przygotował swój zarys konsekwentnej polityki. Uruchomiony został proces, który 
może dać pacjentom prawa i poprawić stan zdrowia obywateli Europy. W istocie ETS 
potwierdził, że pacjenci narażeni na nieuzasadnione opóźnienie leczenia mają prawo udać się 
do innego państwa członkowskiego w celu leczenia oraz prawo do zapłaty rachunku przez ich 
macierzystą kasę chorych, o ile spełnione są dwa warunki: leczenie musi być normalnie 
dostępne w kraju rodzimym i koszty muszą być porównywalne. W szeregu wyroków ETS 
ustalono, że nie może istnieć żaden wymóg wobec pacjenta, zmuszający go do ubiegania się o 
uprzednią zgodę na leczenie pozaszpitalne lub inne świadczenia zdrowotne, takie jak 
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pierwsze okulary czy ortodoncja. Zostawia to otwartą możliwość wprowadzenia pewnej 
formy autoryzacji lub zawiadomienia w przypadku leczenia szpitalnego, jeżeli kraj rodzimy 
(państwo członkowskie ubezpieczenia) może wykazać, że bez tego mogłoby ucierpieć 
zarządzanie opieką zdrowotną innych pacjentów. Wyroki nie tyle dotyczyły procesu 
udzielania zezwoleń, co nieuzasadnionego wykorzystywania tego procesu do odmowy 
pacjentowi prawa do wyjazdu w celu leczenia lub piętrzenia przed nim przeszkód w związku 
z takim wyjazdem. Z tego powodu staramy się wprowadzić system uprzedniej zgody, który 
jest nieuciążliwy dla pacjentów, ale stanowi rozsądne wcześniejsze ostrzeżenie osób 
zarządzających opieką zdrowotną o nadzwyczajnych kosztach.

Potrzeby, nie środki.  Kiedy mówimy, że polityka powinna służyć pacjentom posiadającym 
potrzeby, a nie pacjentom posiadającym środki, trzeba jasno stwierdzić, że nie pragniemy, 
aby pacjenci podróżowali, ściskając w dłoni gotówkę lub kartę kredytową, którą zapłacą z 
góry za często drogie leczenie szpitalne. Powinniśmy wprowadzić system bezpośredniego 
zwrotu kosztów przez macierzystą kasę chorych na rzecz szpitala przyjmującego, albo 
poprzez centralną izbę rozrachunkową, która zajmowałaby się komplikacjami 
transgranicznymi, walutowymi i międzysystemowymi (Beveridge/Bismark), albo poprzez 
dwustronny system bonów, które pacjent zabierałby do szpitala i które gwarantowałyby, że 
szpital otrzyma zapłatę od państwa członkowskiego ubezpieczenia.

Każde z powyższych rozwiązań wyeliminowałoby dyskusje między pacjentem a szpitalem na 
temat zapłaty, a druga z możliwości uprościłaby również kwestie między dwoma państwami 
członkowskimi dotyczące, np. kursu walut. Ustanowienie izby rozrachunkowej mogłoby 
wymagać czasu, dlatego też proponujemy, jako dodatkowy i szybszy do zastosowania 
mechanizm, aby pacjent, który decyduje się na skorzystanie z procesu uprzedniej zgody 
ustanowionego przez jego kraj rodzimy, otrzymywał bon gwarantujący szpitalowi 
prowadzącemu leczenie zapłatę należności do określonej wysokości. Posiadając taki bon, 
pacjent nie byłby osobiście zobowiązany do zapłaty za leczenie, a szpital miałby 
zagwarantowaną zapłatę przez kraj rodzimy pacjenta. Bez tego rodzaju bonu i w oczekiwaniu 
na ustanowienie centralnej izby rozrachunkowej pacjent musiałby płacić i żądać zwrotu.

Pakiety.  Rodzi się pytanie, czy orzeczenie ETS dotyczące kosztów oznacza, że państwo 
członkowskie ubezpieczenia może odpowiadać jedynie za faktyczne koszty leczenia. 
Całościowa terapia z takimi dodatkowymi świadczeniami, jak rekonwalescencja i fizjoterapia, 
mogłaby łącznie kosztować mniej niż trzeba by zapłacić za samą terapię w kraju rodzimym. 
Jeśli takie pakiety dają pacjentowi dodatkowe korzyści zdrowotne, na przykład sprawiają, że 
nawrót choroby staje się mniej prawdopodobny, należy je uznać za dobre i je poprzeć, o ile 
cały pakiet mieści się w kosztach, jakie musiałyby zostać poniesione za leczenie w kraju 
rodzimym. W tej kwestii państwa członkowskie powinny zachować jak największą 
elastyczność.

„Brokerzy usług zdrowotnych”.  Prawdopodobne jest, że nastąpi wzrost liczby „brokerów 
usług zdrowotnych”, udzielających pacjentom niezależnych porad dotyczących pakietów 
leczenia i opieki, podobnie jak agent ubezpieczeniowy wyszukuje w imieniu klienta 
najbardziej dostosowane do jego potrzeb oferty. A zatem do każdego państwa 
członkowskiego należy określenie polityki w tej dziedzinie i każde z nich w odpowiednim 
czasie musi podjąć decyzję, czy rola i szkolenie „brokerów usług zdrowotnych” wymagają 
jakiejś regulacji lub samoregulacji. 
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Uzupełnianie.  Prawdopodobne także jest, że w niektórych państwach opcja leczenia za 
granicą będzie możliwa jedynie wtedy, gdy pacjent będzie w stanie uzupełnić kwotę płaconą 
przez kraj rodzimy. W swej istocie nie jest to błędne. Nie istnieje różnica między pacjentem 
płacącym za osobny pokój w lokalnym szpitalu a rodzicami płacącymi za dodatkową opiekę 
nad dzieckiem w szkole. Będzie to jednak tylko opcja. Nie powinno się wywierać na pacjenta 
nacisków, aby zapłacił więcej i żaden szpital nie powinien żądać więcej od zagranicznych 
pacjentów niż od krajowych za to samo leczenie. 

Liczba.  Oczekuje się, że niewielu pacjentów będzie wykorzystywać tę możliwość. 
Większość ludzi woli korzystać z leczenia blisko domu, gdzie przyjaciele i rodzina mogą ich 
odwiedzać. W razie konieczności pojadą w inne miejsce w obrębie kraju rodzinnego –
zwłaszcza z powodu języka. Jeżeli zdecydują się na wyjazd za granicę, prawdopodobnie 
zrobią to najpierw w ramach istniejących umów, już dobrze funkcjonujących dwustronnie lub 
trójstronnie między państwami członkowskimi, regionami czy miastami. Natomiast jeżeli 
zapragną większej elastyczności – np. z powodu posiadania rodziny lub przyjaciół w innej 
części UE, gdzie mogą udać się na rekonwalescencję po zakończeniu leczenia, lub dlatego, że 
słyszeli o szczególnie dobrym zespole szpitalnym lub innym podmiocie świadczącym opiekę 
zdrowotną – wtedy będą mogli wybrać możliwość transgranicznych usług zdrowotnych.

Oczywiście jeżeli jakieś państwo członkowskie będzie chciało, aby jego obywatele unikali 
wykorzystywania tej nowej możliwości i nie powodowali odpływu jego zasobów, podniesie 
jakość swojej opieki zdrowotnej i czasu oczekiwania, i w ten sposób nikt nie będzie czuł 
potrzeby udawania się gdzie indziej. Jeżeli przyciągnie pacjentów z zagranicy – być może z 
powodu mniejszych kosztów opieki i leczenia – zdobędzie nowe środki, które będzie mogło z 
powrotem przeznaczyć na opiekę zdrowotną z korzyścią dla wszystkich pacjentów. Po pięciu 
latach powinno się dokonać przeglądu doświadczeń w zakresie odpływu i przypływu i ocenić, 
jakie były skutki i czy należy rozluźnić czy też usztywnić politykę.

Informacje.  Informacja będzie miała zasadnicze znaczenie i od każdego państwa 
członkowskiego będzie się oczekiwać ustanowienia ośrodków informacyjnych (krajowych 
punktów kontaktowych), w których pacjent i jego doradcy medyczni będą mogli znaleźć 
informacje o tym, co jest dostępne, jakie są kryteria wybieralności, jakie czynności są 
konieczne, jakie obowiązują procedury skarg i odwołań i jaką można uzyskać pomoc w 
zakresie kosztów podróży. W tym kontekście drażliwą kwestią jest również jakość opieki 
zdrowotnej. Oznacza to, że jeżeli jakieś państwo członkowskie zezwala, w sposób wyraźny 
lub domyślny poprzez zastosowanie się do orzeczeń ETS, swoim obywatelom na leczenie za 
granicą, ma wobec nich obowiązek opieki. Będzie zatem z pewnością chciało posiadać 
system wzajemnych ubezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa pacjentów. Jedno z zagrożeń 
bezpieczeństwa pacjenta może wynikać ze słabej jakości opieki zdrowotnej. Państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za świadczenie usług opieki zdrowotnej i nikt nie sugeruje, 
żeby Unia Europejska ustalała normy w tej dziedzinie. To, co może i powinno robić państwo 
członkowskie, w którym odbywa się leczenie, to zagwarantowanie, że takie normy są podane
do publicznej wiadomości. Obowiązkiem państwa członkowskiego ubezpieczenia jest 
zagwarantowanie, że jego obywatele mają dostęp do informacji, tak aby pacjenci i ich 
doradcy medyczni wiedzieli, jakich norm oczekiwać, jeżeli zdecydują się udać do innego 
państwa. Ni mniej, ni więcej.
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Recepty.  Jedna z kwestii poruszonych we wniosku dotyczy wzajemnego uznawania recept. 
Oznacza to, że pożądane jest, by apteka w kraju rodzimym uznawała i realizowała recepty 
wystawione przez lekarza w innym kraju. Będzie to wymagało dostępu do rejestru lekarzy 
wykwalifikowanych i uprawnionych do wystawiania recept. Problem jednak sięga głębiej. 
Ogólnie wiadomo, że do państw członkowskich należy decyzja o tym, jakie leki mają być 
dostępne na receptę. Jeżeli jednak pacjent udaje się za granicę i przepisuje mu się serię leków, 
które nie są dostępne w kraju rodzimym, pacjent ów albo będzie musiał zadowolić się tym, co 
jest dostępne, albo wrócić do kraju, w którym odbywało się leczenie, albo też – co ryzykowne 
– zaopatrzyć się w nie w Internecie. Wydaje się, że bardziej korzystne dla państw 
członkowskich jest zaakceptowanie, jako części dodatkowej listy leków na receptę, leków 
przepisywanych jako część leczenia w ramach transgranicznych usług zdrowotnych. Jest to 
materia dla państw członkowskich, ale może być źródłem przyszłych wyzwań dla ETS, jeżeli 
nie będzie traktowana z wyczuciem i rozsądkiem.

Rozsądek i wyczucie.  A oto w zarysie tematy poruszone w przedmiotowym sprawozdaniu: 
rozsądek i wyczucie; nowe możliwości dla pacjentów; dziedzina, w której Unia Europejska 
będzie mogła ogłosić, że przyniosła korzyść swoim obywatelom; jasność i pewność prawna; 
brak rozwiązania problemu nierówności usług opieki zdrowotnej w Europie lub państwach 
członkowskich - kwestię tę należy skierować do ministerstw poszczególnych państw 
członkowskich - natomiast sprawiedliwość i równość szans; elastyczność, a nie biurokracja; 
gotowość na zadanie sobie pytania, co zrobimy, a nie czego nie powinniśmy robić. Jedno jest 
już pewne: coraz większa liczba naszych obywateli staje się świadoma bliskości takiej 
politycznej szansy. W efekcie nie muszą z tego korzystać, ale chcą mieć taką możliwość. 
Wyzwaniem dla wszystkich trzech instytucji jest jak najszybsze jej wprowadzenie.
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