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17.6.2022 A9-0138/29

Poprawka 29
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 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2021/953
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

4a) Art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Każde państwo członkowskie wydaje, na 
żądanie, zaświadczenia o powrocie do 
zdrowia, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. 
c). Zaświadczenie o powrocie do zdrowia 
wydaje się najwcześniej 11 dni po dacie 
przeprowadzenia pierwszego testu NAAT, 
który dał wynik dodatni. Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 12 w celu 
zmiany liczby dni, po upływie których ma 
zostać wydane zaświadczenie o powrocie 
do zdrowia, na podstawie wytycznych 
otrzymanych od Komitetu ds. 
Bezpieczeństwa Zdrowia zgodnie z art. 3 
ust. 11 lub na podstawie dowodów 
naukowych zweryfikowanych przez 
ECDC.

„1. Każde państwo członkowskie wydaje, 
na żądanie, zaświadczenia o powrocie do 
zdrowia, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. 
c). Zaświadczenie o powrocie do zdrowia 
wydaje się najwcześniej 11 dni po dacie 
przeprowadzenia pierwszego testu NAAT, 
testu antygenowego lub testu na obecność 
przeciwciał, w tym testu serologicznego na 
obecność przeciwciał przeciwko SARS-
CoV-2 lub innej potwierdzonej naukowo 
metody, które dały wynik dodatni. Komisja 
jest uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 12 w celu 
zmiany liczby dni, po upływie których ma 
zostać wydane zaświadczenie o powrocie 
do zdrowia, na podstawie wytycznych 
otrzymanych od Komitetu ds. 
Bezpieczeństwa Zdrowia zgodnie z art. 3 
ust. 11 lub na podstawie dowodów 
naukowych zweryfikowanych przez 
ECDC.”

Or. en

(Rozporządzenie (UE) 2021/953 artykuł 7 – ustęp 1)
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17.6.2022 A9-0138/30

Poprawka 30
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 6
Rozporządzenie (UE) 2021/953
Artykuł 12 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa 
w art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 
i 2, powierza się Komisji na okres 24 
miesięcy od dnia 1 lipca 2021 r.

2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa 
w art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 
i 2, powierza się Komisji na okres 21 
miesięcy od dnia 1 lipca 2021 r.;

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/31

Poprawka 31
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 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2021/953
Artykuł 11

Tekst obowiązujący Poprawka

5b) Art. 11 otrzymuje brzmienie:
1. Bez uszczerbku dla uprawnień państw 
członkowskich do wprowadzania 
ograniczeń ze względów zdrowia 
publicznego, w przypadkach gdy państwa 
członkowskie uznają zaświadczenia o 
szczepieniu, zaświadczenia o wyniku testu 
wskazujące ujemny wynik testu lub 
zaświadczenia o powrocie do zdrowia, 
powstrzymują się one od wprowadzania 
dodatkowych ograniczeń swobody 
przemieszczania się, takich jak dodatkowy 
związany z podróżą test w kierunku 
zakażenia SARS-CoV-2 lub związana z 
podróżą kwarantanna lub samoizolacja, 
chyba że są one niezbędne i proporcjonalne 
do celów ochrony zdrowia publicznego w 
odpowiedzi na pandemię COVID-19, przy 
uwzględnieniu również dostępnych 
dowodów naukowych, w tym danych 
epidemiologicznych opublikowanych przez 
ECDC na podstawie zalecenia (UE) 
2020/1475.

„1. Z zastrzeżeniem wyłącznych uprawnień 
państw członkowskich do wprowadzania 
ograniczeń swobodnego przemieszczania 
się ze względów zdrowia publicznego, w 
przypadku gdy państwa członkowskie 
uznają zaświadczenia o szczepieniu, 
zaświadczenia wskazujące ujemny wynik 
testu lub zaświadczenia o powrocie do 
zdrowia, nie wprowadzają dodatkowych 
ograniczeń swobodnego przemieszczania 
się lub wymogów dotyczących korzystania 
z prawa do swobodnego przemieszczania 
się, chyba że są one niedyskryminacyjne, 
niezbędne i proporcjonalne do celów 
ochrony zdrowia publicznego w 
odpowiedzi na pandemię COVID-19, przy 
uwzględnieniu najnowszych dostępnych 
dowodów naukowych, w tym danych 
epidemiologicznych opublikowanych przez 
ECDC na podstawie zalecenia (UE) 
2022/107.

2. Jeżeli zgodnie z prawem Unii państwo 
członkowskie wymaga od posiadaczy 
zaświadczeń, o których mowa w art. 3 ust. 
1, poddania się, po wjeździe na jego 
terytorium, kwarantannie, samoizolacji 

Te ograniczenia swobodnego przepływu 
zostają zniesione, gdy tylko pozwoli na to 
sytuacja epidemiologiczna.
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lub testowi w kierunku zakażenia SARS-
CoV-2, lub jeżeli nakłada ono inne 
ograniczenia na posiadaczy takich 
zaświadczeń, na przykład z powodu 
gwałtownie pogarszającej się sytuacji 
epidemiologicznej w państwie 
członkowskim lub w regionie państwa 
członkowskiego, w szczególności z powodu 
wariantu SARS-CoV-2 budzącego obawy 
lub będącego przedmiotem 
zainteresowania, państwo członkowskie 
informuje o tym Komisję i pozostałe 
państwa członkowskie, w miarę 
możliwości, na 48 godzin przed 
wprowadzeniem takich nowych 
ograniczeń. W tym celu państwo 
członkowskie przekazuje następujące 
informacje:
a) przyczyny takich ograniczeń; 2. Jeżeli zgodnie z prawem Unii i z 

zasadami określonymi w ust. 1 niniejszego 
artykułu, państwo członkowskie nakłada 
wyjątkowo na posiadaczy certyfikatów, o 
których mowa w art. 3 ust. 1, dodatkowe 
ograniczenia lub wymogi, w szczególności 
z powodu wariantu SARS-CoV-2 
budzącego obawy lub będącego 
przedmiotem zainteresowania, informuje 
o tym odpowiednio Komisję i pozostałe 
państwa członkowskie, w miarę 
możliwości 48 godzin przed 
wprowadzeniem takich nowych 
ograniczeń. W tym celu państwo 
członkowskie przekazuje następujące 
informacje:

b) zakres takich ograniczeń, z określeniem 
certyfikatów, których posiadacze 
podlegają takim ograniczeniom lub są 
z nich zwolnieni;

a) powody takich ograniczeń, w tym 
wszystkie dostępne aktualnie dane 
epidemiologiczne i dowody naukowe 
uzasadniające takie ograniczenia;

c) data wprowadzenia i czas trwania 
takich ograniczeń.

b) zakres takich ograniczeń, z określeniem 
certyfikatów, których posiadacze podlegają 
takim ograniczeniom lub są z nich 
zwolnieni;

3. Państwa członkowskie informują 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie 
o wydawaniu i warunkach uznawania 
zaświadczeń, o których mowa w art. 3 
ust. 1, w tym o szczepionkach przeciwko 

c) data wprowadzenia i czas trwania takich 
ograniczeń.
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COVID-19, które uznają zgodnie z art. 5 
ust. 5 akapit drugi..4. Państwa 
członkowskie przekazują społeczeństwu 
jasne, wyczerpujące i aktualne informacje 
w odniesieniu do ust. 1, 2 i 3. Co do zasady 
państwa członkowskie podają do 
publicznej wiadomości te informacje na 24 
godziny przed rozpoczęciem stosowania 
nowych ograniczeń, przy uwzględnieniu że 
konieczna jest pewna elastyczność w 
nagłych sytuacjach zagrożenia 
epidemiologicznego. Ponadto informacje 
przekazywane przez państwa członkowskie 
mogą być podawane do wiadomości 
publicznej w sposób scentralizowany przez 
Komisję.

3. Państwa członkowskie informują 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie 
o wydawaniu i warunkach uznawania 
zaświadczeń, o których mowa w art. 3 ust. 
1, w tym o szczepionkach przeciwko 
COVID-19, które uznają zgodnie z art. 5 
ust. 5 akapit drugi.

4. Państwa członkowskie przekazują 
społeczeństwu jasne, wyczerpujące i 
aktualne informacje w odniesieniu do ust. 
1, 2 i 3. Co do zasady państwa 
członkowskie podają do publicznej 
wiadomości te informacje na 24 godziny 
przed rozpoczęciem stosowania nowych 
ograniczeń, przy uwzględnieniu że 
konieczna jest pewna elastyczność 
w nagłych sytuacjach zagrożenia 
epidemiologicznego. Ponadto informacje 
przekazywane przez państwa członkowskie 
mogą być podawane do wiadomości 
publicznej w sposób scentralizowany przez 
Komisję.

5. Państwa członkowskie nie wymagają 
przedstawienia unijnego cyfrowego 
zaświadczenia COVID w celu uzyskania 
dostępu do niektórych usług lub miejsc 
życia społecznego lub zawodowego, lub do 
niektórych infrastruktur.”

Or. en
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(Rozporządzenie (UE) 2021/953)
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17.6.2022 A9-0138/32

Poprawka 32
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 6 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2021/953
Artykuł 11 – ustęp 5 (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

6a) w art. 11 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:

4. Państwa członkowskie przekazują 
społeczeństwu jasne, wyczerpujące 
i aktualne informacje w odniesieniu do 
ust. 1, 2 i 3. Co do zasady państwa 
członkowskie podają do publicznej 
wiadomości te informacje na 24 godziny 
przed rozpoczęciem stosowania nowych 
ograniczeń, przy uwzględnieniu że 
konieczna jest pewna elastyczność 
w nagłych sytuacjach zagrożenia 
epidemiologicznego. Ponadto informacje 
przekazywane przez państwa członkowskie 
mogą być podawane do wiadomości 
publicznej w sposób scentralizowany przez 
Komisję.

„5. Państwa członkowskie nie wymagają 
przedstawienia unijnego cyfrowego 
zaświadczenia COVID w celu uzyskania 
dostępu do niektórych usług lub miejsc 
życia społecznego lub zawodowego, lub do 
niektórych infrastruktur.”

Or. en

(Rozporządzenie (UE) 2021/953)
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17.6.2022 A9-0138/33

Poprawka 33
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 8
Rozporządzenie (UE) 2021/953
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 
2023 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 marca 
2023 r.;

Or. en
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17.6.2022 A9-0138/34

Poprawka 34
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 8 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2021/953
Artykuł 16

Tekst obowiązujący Poprawka

8a) Art. 16 otrzymuje brzmienie:
1. Do dnia 31 października 2021 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie. 
Sprawozdanie to obejmuje przegląd: a) 
liczby zaświadczeń wydanych zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem; b) 
wytycznych, o które zwrócono się na 
podstawie art. 3 ust. 11, na temat 
dostępnych dowodów naukowych oraz 
poziomu standaryzacji w odniesieniu do 
ewentualnego wydawania zaświadczeń 
o powrocie do zdrowia na podstawie testu 
na obecność przeciwciał, w tym testu 
serologicznego na obecność przeciwciał 
przeciwko SARS-CoV-2, 
z uwzględnieniem podaży i dostępności 
takich testów; oraz c) informacji 
uzyskanych na podstawie art. 11.

„1. Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie ze stosowania 
niniejszego rozporządzenia.

2. Do dnia 31 marca 2022 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie ze stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie 
zawiera w szczególności ocenę wpływu 
niniejszego rozporządzenia na ułatwienie 
swobodnego przemieszczania się, w tym 
na podróże i turystykę oraz na uznawanie 
różnych rodzajów szczepionek, prawa 

Sprawozdanie to zawiera w szczególności:
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podstawowe i niedyskryminację, a także 
na ochronę danych osobowych podczas 
pandemii COVID-19.
Sprawozdaniu mogą towarzyszyć wnioski 
ustawodawcze, w szczególności dotyczące 
przedłużenia okresu stosowania 
niniejszego rozporządzenia, w związku 
z rozwojem sytuacji epidemiologicznej 
w odniesieniu do pandemii COVID-19.

a) przegląd informacji otrzymanych 
zgodnie z art. 11 o ograniczeniach 
swobodnego przemieszczania się 
wprowadzonych przez państwa 
członkowskie, aby ograniczyć 
rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2;
b) przegląd zmian dotyczących wpływu 
krajowego wykorzystania zaświadczeń w 
państwach członkowskich na swobodę 
przemieszczania się oraz przyjęcie aktów 
wykonawczych zgodnie z art. 8 ust. 2 
dotyczących zaświadczeń COVID-19 
wydawanych przez państwa trzecie;
c) wszelkie aktualizacje oceny, o której 
mowa w sprawozdaniu przedłożonym 
zgodnie z ust. 2, dotyczącej wpływu 
niniejszego rozporządzenia na ułatwienie 
swobodnego przemieszczania się, prawa 
podstawowe, niedyskryminację i ochronę 
danych osobowych podczas pandemii 
COVID-19;
d) analizę konieczności i 
proporcjonalności dalszego stosowania 
zaświadczeń, o których mowa w art. 3 ust. 
1, do celów niniejszego rozporządzenia, z 
uwzględnieniem rozwoju sytuacji 
epidemiologicznej i najnowszych 
dostępnych dowodów naukowych.
Podczas przygotowywania sprawozdania 
Komisja zwraca się do ECDC i Komitetu 
ds. Bezpieczeństwa Zdrowia o wytyczne i 
załącza je do sprawozdania.
Sprawozdaniu mogą towarzyszyć wnioski 
ustawodawcze dotyczące skrócenia okresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
w związku z rozwojem sytuacji 
epidemiologicznej w odniesieniu do 
pandemii COVID-19.”

Or. en

(Rozporządzenie (UE) 2021/953)
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17.6.2022 A9-0138/35

Poprawka 35
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 9
Rozporządzenie (UE) 2021/953
Załącznik – punkt 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) punkt lub obiekt, w którym 
wykonano test (fakultatywne w przypadku 
testu antygenowego);.

i) punkt lub obiekt, w którym 
wykonano test (fakultatywne w przypadku 
testu antygenowego lub testu na obecność 
przeciwciał, w tym testu serologicznego na 
obecność przeciwciał przeciwko SARS-
CoV-2);.

Or. en


