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Poprawka 19
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
w imieniu grupy ID
Rob Rooken

Sprawozdanie A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID – obywatele Unii
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Jak stanowi rozporządzenie (UE) 
2021/953 zaświadczenia o wyniku testu 
należy wydawać na podstawie dwóch 
rodzajów testów w kierunku zakażenia 
SARS-CoV-2, a mianowicie testów 
molekularnych z wykorzystaniem 
amplifikacji kwasów nukleinowych 
(NAAT), w tym testów opartych na 
technice łańcuchowej reakcji polimerazy 
z odwrotną transkrypcją (RT-PCR), oraz 
szybkich testów antygenowych, które 
polegają na wykrywaniu białek 
wirusowych (antygenów) przy użyciu testu 
immunologicznego opierającego się na 
metodzie przepływu bocznego i które dają 
wyniki w czasie krótszym niż 30 minut, 
pod warunkiem że są one przeprowadzane 
przez pracowników medycznych lub przez 
wykwalifikowany personel testujący. 
Rozporządzenie (UE) 2021/953 nie 
obejmuje jednak testów antygenowych, 
takich jak testy immunoenzymatyczne lub 
automatyczne testy immunologiczne, które 
wykrywają obecność antygenów 
w warunkach laboratoryjnych. Począwszy 
od lipca 2021 r., techniczna grupa robocza 
ds. testów diagnostycznych w kierunku 
COVID-1926, odpowiedzialna za 
przygotowywanie aktualizacji wspólnego 
wykazu szybkich testów antygenowych 
w kierunku COVID-1927 uzgodnionego 

(2) Jak stanowi rozporządzenie (UE) 
2021/953 zaświadczenia o wyniku testu 
należy wydawać na podstawie dwóch 
rodzajów testów w kierunku zakażenia 
SARS-CoV-2, a mianowicie testów 
molekularnych z wykorzystaniem 
amplifikacji kwasów nukleinowych 
(NAAT), w tym testów opartych na 
technice łańcuchowej reakcji polimerazy 
z odwrotną transkrypcją (RT-PCR), oraz 
szybkich testów antygenowych, które 
polegają na wykrywaniu białek 
wirusowych (antygenów) przy użyciu testu 
immunologicznego opierającego się na 
metodzie przepływu bocznego i które dają 
wyniki w czasie krótszym niż 30 minut, 
pod warunkiem że są one przeprowadzane 
przez pracowników medycznych lub przez 
wykwalifikowany personel testujący. 
Rozporządzenie (UE) 2021/953 nie 
obejmuje jednak testów antygenowych, 
takich jak testy immunoenzymatyczne lub 
automatyczne testy immunologiczne, które 
wykrywają obecność antygenów 
w warunkach laboratoryjnych. Począwszy 
od lipca 2021 r., techniczna grupa robocza 
ds. testów diagnostycznych w kierunku 
COVID-1926, odpowiedzialna za 
przygotowywanie aktualizacji wspólnego 
wykazu szybkich testów antygenowych 
w kierunku COVID-1927 uzgodnionego 



AM\1258567PL.docx PE732.336v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia 
ustanowiony na podstawie art. 17 decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 1082/2013/UE28, dokonuje również 
przeglądu wniosków składanych przez 
państwa członkowskie i producentów 
w sprawie laboratoryjnych testów 
antygenowych w kierunku COVID-19. 
Wnioski te są oceniane na podstawie tych 
samych kryteriów, które stosuje się na 
potrzeby szybkich testów antygenowych, 
a Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia 
sporządził wykaz laboratoryjnych testów 
antygenowych, które spełniają 
wspomniane kryteria. W związku z tym 
oraz w celu rozszerzenia zakresu testów 
diagnostycznych różnego rodzaju, które 
mogą być wykorzystywane jako podstawa 
do wydania unijnego cyfrowego 
zaświadczenia COVID, należy dostosować 
definicję szybkich testów antygenowych 
tak, aby obejmowała ona laboratoryjne 
testy antygenowe. Państwa członkowskie 
powinny zatem mieć możliwość 
wydawania zaświadczeń o wyniku testu na 
podstawie testów antygenowych ujętych 
w unijnym wspólnym wykazie, 
uzgodnionym i regularnie aktualizowanym 
przez Komitet ds. Bezpieczeństwa 
Zdrowia, jako testy spełniające ustalone 
kryteria jakości.

przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia 
ustanowiony na podstawie art. 17 decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 1082/2013/UE28, dokonuje również 
przeglądu wniosków składanych przez 
państwa członkowskie i producentów 
w sprawie laboratoryjnych testów 
antygenowych w kierunku COVID-19. 
Wnioski te są oceniane na podstawie tych 
samych kryteriów, które stosuje się na 
potrzeby szybkich testów antygenowych, 
a Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia 
sporządził wykaz laboratoryjnych testów 
antygenowych, które spełniają 
wspomniane kryteria. W związku z tym 
oraz w celu rozszerzenia zakresu testów 
diagnostycznych różnego rodzaju, które 
mogą być wykorzystywane jako podstawa 
do wydania unijnego cyfrowego 
zaświadczenia COVID, należy dostosować 
definicję szybkich testów antygenowych i 
testów wykrywających obecność 
przeciwciał, w tym testów serologicznych 
na obecność przeciwciał przeciwko SARS-
CoV-2, tak, aby obejmowała ona 
laboratoryjne testy antygenowe i testy 
wykrywające obecność przeciwciał, w tym 
testy serologiczne na obecność przeciwciał 
przeciwko SARS-CoV-2. Państwa 
członkowskie powinny zatem mieć 
możliwość wydawania zaświadczeń 
o wyniku testu na podstawie testów 
antygenowych i testów na obecność 
przeciwciał, w tym testów serologicznych 
na obecność przeciwciał przeciwko SARS-
CoV-2, ujętych w unijnym wspólnym 
wykazie, uzgodnionym i regularnie 
aktualizowanym przez Komitet ds. 
Bezpieczeństwa Zdrowia, jako testy 
spełniające ustalone kryteria jakości.

_________________ _________________
26 https://ec.europa.eu/health/health-
security-and-infectious-diseases/crisis-
management/covid-19-diagnostic-tests_pl

26 https://ec.europa.eu/health/health-
security-and-infectious-diseases/crisis-
management/covid-19-diagnostic-tests_pl

27 
https://ec.europa.eu/health/system/files/202
2-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

27 
https://ec.europa.eu/health/system/files/202
2-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf
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28 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

28 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/20

Poprawka 20
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
w imieniu grupy ID
Rob Rooken

Sprawozdanie A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID – obywatele Unii
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Od chwili przyjęcia rozporządzenia 
(UE) 2021/953 sytuacja epidemiologiczna 
w związku z pandemią COVID-19 uległa 
znaczącej zmianie. Z jednej strony do 31 
stycznia 2022 r. ponad 80 % populacji 
osób dorosłych w Unii ukończyło serię 
szczepień pierwotnych, zaś ponad 50 % 
otrzymało dawkę przypominającą, 
aczkolwiek między poszczególnymi 
państwami członkowskimi występują 
istotne różnice30. Najważniejszym celem 
w walce z pandemią – mając na uwadze 
zwiększoną ochronę przed hospitalizacją 
i ciężkim przebiegiem choroby, 
zapewnianą przez szczepionkę – pozostaje 
zwiększenie wskaźnika wyszczepienia. 
Odgrywa ono istotną rolę w umożliwianiu 
zwalniania z ograniczeń swobodnego 
przemieszczania się.

(5) Od chwili przyjęcia rozporządzenia 
(UE) 2021/953 sytuacja epidemiologiczna 
w związku z pandemią COVID-19 
znacznie się poprawiła. Z jednej strony 
do 31 stycznia 2022 r. ponad 80 % 
populacji osób dorosłych w Unii ukończyło 
serię szczepień pierwotnych, zaś ponad 
50 % otrzymało dawkę przypominającą, 
aczkolwiek między poszczególnymi 
państwami członkowskimi występują 
istotne różnice30. Najważniejszym celem 
w walce z pandemią – mając na uwadze 
zwiększoną ochronę przed hospitalizacją 
i ciężkim przebiegiem choroby, 
zapewnianą przez szczepionkę – pozostaje 
zwiększenie wskaźnika wyszczepienia. 
Odgrywa ono istotną rolę w umożliwianiu 
zwalniania z ograniczeń swobodnego 
przemieszczania się.

_________________ _________________
30 
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/publi
c/extensions/COVID-19/vaccine-
tracker.html

30 
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/publi
c/extensions/COVID-19/vaccine-
tracker.html

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/21

Poprawka 21
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
w imieniu grupy ID
Rob Rooken

Sprawozdanie A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID – obywatele Unii
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W związku z powyższym nie można 
wykluczyć, że po 30 czerwca 2022 r., 
kiedy wygaśnie rozporządzenie (UE) 
2021/953, państwa członkowskie nadal 
będą wymagać od obywateli Unii, którzy 
korzystają z przysługującego im prawa do 
swobodnego przemieszczania się, 
przedstawienia zaświadczenia 
o szczepieniu, wyniku testu lub powrocie 
do zdrowia w związku z COVID-19. 
Ważne jest zatem, aby uniknąć sytuacji, 
w której – o ile po 30 czerwca 2022 r. 
nadal obowiązywałyby pewne ograniczenia 
swobodnego przemieszczania się przez 
wzgląd na zdrowie publiczne – obywatele 
Unii i członkowie ich rodzin zostaliby 
pozbawieni możliwości korzystania 
z unijnych cyfrowych zaświadczeń 
COVID, które są skutecznym, 
bezpiecznym i zapewniającym prywatność 
sposobem potwierdzenia statusu COVID-
19 danej osoby. Biorąc jednocześnie pod 
uwagę, że wszelkie ograniczenia 
swobodnego przemieszczania się osób 
w Unii wprowadzone w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, 
w tym wymóg przedstawiania unijnych 
cyfrowych zaświadczeń COVID, powinny 
zostać zniesione, gdy tylko pozwoli na to 
sytuacja epidemiologiczna, przedłużenie 
stosowania rozporządzenia (UE) 2021/953 

(8) Dlatego nie można wykluczyć, że 
po 30 czerwca 2022 r., kiedy wygaśnie 
rozporządzenie (UE) 2021/953, państwa 
członkowskie nadal będą wymagać od 
obywateli Unii, którzy korzystają 
z przysługującego im prawa do 
swobodnego przemieszczania się, 
przedstawienia zaświadczenia 
o szczepieniu, wyniku testu lub powrocie 
do zdrowia w związku z COVID-19. 
Ważne jest zatem, aby uniknąć sytuacji, 
w której – o ile po 30 czerwca 2022 r. 
nadal obowiązywałyby pewne ograniczenia 
swobodnego przemieszczania się przez 
wzgląd na zdrowie publiczne – obywatele 
Unii i członkowie ich rodzin zostaliby 
pozbawieni możliwości korzystania 
z unijnych cyfrowych zaświadczeń 
COVID, które są skutecznym, 
bezpiecznym i zapewniającym prywatność 
sposobem potwierdzenia statusu COVID-
19 danej osoby, w przypadku gdy do 
korzystania z prawa do swobodnego 
przemieszczania się państwa członkowskie 
wymagają okazania takiego 
zaświadczenia. Biorąc jednocześnie pod 
uwagę, że wszelkie ograniczenia 
swobodnego przemieszczania się osób 
w Unii wprowadzone w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, 
w tym wymóg przedstawiania unijnych 
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należy ograniczyć do 12 miesięcy. 
Przedłużenia stosowania tego 
rozporządzenia nie należy ponadto 
rozumieć jako zobowiązującego państwa 
członkowskie, w szczególności państwa 
znoszące krajowe środki ochrony zdrowia 
publicznego, do utrzymania ograniczeń 
swobodnego przemieszczania się lub ich 
wprowadzenia. Podobnie, należy 
przedłużyć uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
przekazane Komisji na podstawie 
rozporządzenia (UE) 2021/953. Konieczne 
jest zapewnienie, aby system unijnych 
cyfrowych zaświadczeń COVID mógł 
zostać dostosowany do postępów 
naukowych w zwalczaniu pandemii 
COVID-19.

cyfrowych zaświadczeń COVID, powinny 
zostać zniesione, gdy tylko pozwoli na to 
sytuacja epidemiologiczna, przedłużenie 
stosowania rozporządzenia (UE) 2021/953 
należy ograniczyć do dziewięciu miesięcy. 
Niemniej jednak stosowanie unijnych 
cyfrowych zaświadczeń COVID powinno 
być wymagane jedynie wtedy, gdy jest to 
ściśle niezbędne i proporcjonalne do 
sytuacji epidemiologicznej i związanego z 
nią ryzyka dla zdrowia publicznego. 
Przedłużenia stosowania tego 
rozporządzenia nie należy ponadto 
rozumieć jako zobowiązującego państwa 
członkowskie, w szczególności państwa 
znoszące krajowe środki ochrony zdrowia 
publicznego, do utrzymania ograniczeń 
swobodnego przemieszczania się lub ich 
wprowadzenia. Podobnie, należy 
przedłużyć uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
przekazane Komisji na podstawie 
rozporządzenia (UE) 2021/953. Konieczne 
jest zapewnienie, aby system unijnych 
cyfrowych zaświadczeń COVID mógł 
zostać dostosowany do nowych dowodów 
na skuteczność technologii medycznych 
związanych z COVID-19 i postępów 
naukowych w zwalczaniu pandemii 
COVID-19.

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/22

Poprawka 22
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
w imieniu grupy ID
Rob Rooken

Sprawozdanie A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID – obywatele Unii
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Do dnia 31 grudnia 2022 r. 
Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie ze stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Sprawozdanie powinno 
obejmować w szczególności przegląd 
informacji otrzymanych od państw 
członkowskich dotyczących ograniczeń 
swobodnego przemieszczania się, w tym 
ograniczeń zastosowanych przez państwa 
członkowskie, przegląd zmian dotyczących 
wpływu krajowego wykorzystania 
zaświadczeń w państwach członkowskich 
na swobodę przemieszczania się, ocenę 
wpływu rozporządzenia na ułatwienie 
swobodnego przemieszczania się, na 
prawa podstawowe i 
zasadę niedyskryminacji, a także wpływu 
na ochronę danych osobowych podczas 
pandemii COVID-19. Ponadto 
sprawozdanie powinno zawierać ocenę 
konieczności i proporcjonalności 
korzystania z unijnych cyfrowych 
zaświadczeń COVID w świetle sytuacji 
pandemicznej i najnowszych dostępnych 
dowodów naukowych, z uwzględnieniem 
opinii i zaleceń ECDC i Komitetu ds. 
Bezpieczeństwa Zdrowia, które również 
należy ująć w sprawozdaniu. 
Sprawozdaniu towarzyszy wniosek 
ustawodawczy w celu skrócenia okresu 
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stosowania niniejszego rozporządzenia. 
Komisja jest szczególnie proszona o to, 
jeżeli pozwalają na to opinie i zalecenia 
ECDC i Komitetu ds. Bezpieczeństwa 
Zdrowia.

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/23

Poprawka 23
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
w imieniu grupy ID
Rob Rooken

Sprawozdanie A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID – obywatele Unii
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Ze względu na pilny charakter 
sytuacji związanej z pandemią COVID-19 
niniejsze rozporządzenie powinno wejść 
w życie trzeciego dnia po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

skreśla się

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/24

Poprawka 24
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
w imieniu grupy ID
Rob Rooken

Sprawozdanie A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID – obywatele Unii
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2021/953
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) art. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„(6) „test na obecność przeciwciał”, w tym 
test serologiczny na obecność przeciwciał 
SARS-CoV-2, oznacza test laboratoryjny 
mający na celu wykrycie, czy dana osoba 
wytworzyła przeciwciała przeciwko 
SARSCoV-2, wskazując tym samym, że 
posiadacz był narażony na działanie 
SARS-CoV-2 i wytworzył przeciwciała, 
niezależnie od tego, czy osoba ta 
wykazywała objawy;”;

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/25

Poprawka 25
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
w imieniu grupy ID
Rob Rooken

Sprawozdanie A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID – obywatele Unii
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a – podpunkt i
Rozporządzenie (UE) 2021/953
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zaświadczenia potwierdzającego, że 
jego posiadacz poddał się testowi NAAT 
lub testowi antygenowemu wymienionemu 
w unijnym wspólnym wykazie testów 
antygenowych na COVID-19 
uzgodnionym przez Komitet ds. 
Bezpieczeństwa Zdrowia, wykonanemu 
przez pracowników medycznych lub 
wykwalifikowany personel testujący 
w państwie członkowskim wydającym 
zaświadczenie, które wskazuje rodzaj testu, 
datę jego wykonania oraz wynik testu 
(zaświadczenie o wyniku testu);”;

b) zaświadczenia potwierdzającego, że 
jego posiadacz poddał się testowi NAAT 
lub testowi antygenowemu wymienionemu 
w unijnym wspólnym wykazie testów 
antygenowych na COVID-19 
uzgodnionym przez Komitet ds. 
Bezpieczeństwa Zdrowia, wykonanemu 
przez pracowników medycznych lub test 
na obecność przeciwciał, w tym test 
serologiczny na obecność przeciwciał 
SARS-CoV-2 przeprowadzony przez 
wykwalifikowany personel testujący 
w państwie członkowskim wydającym 
zaświadczenie, które wskazuje rodzaj testu, 
datę jego wykonania oraz wynik testu 
(zaświadczenie o wyniku testu);”;

Or. en
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Poprawka 26
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
w imieniu grupy ID
Rob Rooken

Sprawozdanie A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID – obywatele Unii
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a – podpunkt ii
Rozporządzenie (UE) 2021/953
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Komisja publikuje unijny wspólny wykaz 
testów antygenowych na COVID-19 
uzgodniony przez Komitet ds. 
Bezpieczeństwa Zdrowia, w tym jego 
aktualizacje.”;

Komisja publikuje unijny wspólny wykaz 
testów antygenowych na COVID-19 oraz 
testów na obecność przeciwciał, w tym 
testów serologicznych na obecność 
przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2, 
uzgodniony przez Komitet ds. 
Bezpieczeństwa Zdrowia, w tym jego 
aktualizacje.;

Or. en
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Poprawka 27
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
w imieniu grupy ID
Rob Rooken

Sprawozdanie A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID – obywatele Unii
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2021/953
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacja na temat testu NAAT 
lub testu antygenowego wykonanego 
posiadaczowi;”;

b) informacja na temat testu NAAT, 
testu antygenowego lub testu na obecność 
przeciwciał, w tym testu serologicznego na 
obecność przeciwciał przeciwko SARS-
CoV-2 wykonanego posiadaczowi;;

Or. en
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Poprawka 28
Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans, Jean-Paul Garraud, Virginie 
Joron
w imieniu grupy ID
Rob Rooken

Sprawozdanie A9-0138/2022
Juan Fernando López Aguilar
Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID – obywatele Unii
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2021/953
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, w oparciu o wytyczne 
otrzymane zgodnie z art. 3 ust. 11, aktów 
delegowanych zgodnie z art. 12 w celu 
zmiany ust. 1 niniejszego artykułu oraz 
art. 3 ust. 1 lit. c), aby umożliwić 
wydawanie zaświadczenia o powrocie 
do zdrowia na podstawie dodatniego 
wyniku testu antygenowego, testu 
na obecność przeciwciał, w tym testu 
serologicznego na obecność przeciwciał 
przeciwko SARS-CoV-2, lub innej 
potwierdzonej naukowo metody. Takie 
akty delegowane zmieniają również pkt 3 
załącznika poprzez dodanie, zmianę lub 
usunięcie pól danych należących do 
kategorii danych osobowych, o których 
mowa w ust. 2 lit. b) i c) niniejszego 
artykułu.”;

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, w oparciu o wytyczne 
otrzymane zgodnie z art. 3 ust. 11, aktów 
delegowanych zgodnie z art. 12 w celu 
zmiany ust. 1 niniejszego artykułu oraz 
art. 3 ust. 1 lit. c), aby umożliwić 
wydawanie zaświadczenia o powrocie 
do zdrowia na podstawie dodatniego 
wyniku testu antygenowego, testu 
na obecność przeciwciał, w tym testu 
serologicznego na obecność przeciwciał 
przeciwko SARS-CoV-2, lub innej 
potwierdzonej naukowo metody 
wykazującej odporność naturalną. Takie 
akty delegowane zmieniają również pkt 3 
załącznika poprzez dodanie, zmianę lub 
usunięcie pól danych należących do 
kategorii danych osobowych, o których 
mowa w ust. 2 lit. b) i c) niniejszego 
artykułu.”;

Or. en


