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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje większą pewność prawną wynikającą z 
wyroków Trybunału Sprawiedliwości dotyczących praw pacjentów do korzystania z usług 
zdrowotnych w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami. Podkreśla, że jest to 
kwestia o bezpośrednim znaczeniu dla codziennego życia i dobra wielu obywateli UE, 
zwłaszcza w związku z postępującym starzeniem się społeczeństwa.

Sprawozdawczyni potwierdza wybór podstawy prawnej i uważa, że wniosek dotyczący 
dyrektywy jest zgodny z zasadą pomocniczości. Ma on służyć ochronie krajowych systemów 
opieki zdrowotnej i rozwiać niepokoje dotyczące wpływu objętej wnioskiem dyrektywy na 
finansowanie tych systemów w przyszłości.

Sprawozdawczyni zauważa ponadto, że ważne jest współdziałanie dyrektywy z 
rozporządzeniem nr 1408/711 i uzupełniająca rola, jaką odegra ona w stosunku do 
rozporządzenia. Rzeczywiście ważne jest, aby odnotować, że wniosek nie ma na celu 
zastąpienia istniejących ram transgranicznej opieki zdrowotnej. Rozporządzenie nr 1408/71 
zapewnia koordynację krajowych systemów zabezpieczenia społecznego, podczas gdy 
przepisy dotyczące praw pacjentów przewidziane w objętej wnioskiem dyrektywie oraz 
przepisy rozporządzenia nr 1408/71 stanowią alternatywne mechanizmy pokrycia kosztów 
leczenia poniesionych w innych państwach członkowskich. W związku z tym pacjent ma 
wybór: ubezpieczony może skorzystać z mechanizmu przewidzianego tym rozporządzeniem 
albo wybrać system określony w objętej wnioskiem dyrektywie.

Dyrektywa ta zapewni obywatelom UE prawo do skorzystania z opieki pozaszpitalnej w 
innym państwie członkowskim bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody krajowego 
systemu opieki zdrowotnej. Pacjenci będą musieli najpierw sami zapłacić za opiekę, aby móc 
się następnie ubiegać o zwrot kosztów w ich krajowej służbie zdrowia. Wniosek przewiduje, 
że zwrot będzie obejmował koszty opieki w takiej wysokości, w jakiej zostałyby one 
poniesione w ramach krajowego systemu opieki zdrowotnej, gdyby opieka ta była świadczona 
w kraju.

W związku z faktem, że dyrektywa podnosi niektóre kwestie z zakresu prawa prywatnego 
międzynarodowego (roszczenia mogą powstać z deliktu lub z umowy w czasie świadczenia 
opieki zdrowotnej), sprawozdawczyni dokłada starań, aby podkreślić, że mają tu 
zastosowanie wspólnotowe przepisy dotyczące właściwości sądu i prawa właściwego. Nie 
zachodzi tu niezgodność z rozporządzeniem „Rzym I”2 ani „Rzym II”3.

                                               
1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, 
Dz.U. L 148 z 5.6.1974, s. 35.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie
prawa właściwego dla zobowiązań umownych („Rzym I”), Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 6.
3 Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa 
właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 40).
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Zważywszy na powyższe, sprawozdawczyni zwraca uwagę na jeden aspekt „niedokończonej 
sprawy”, w której Parlament oczekuje na obiecaną przez Komisję analizę odnośnie do 
odszkodowania w sprawach dotyczących szkód na osobie. Mając to na uwadze, 
sprawozdawczyni uważa, że należy zawrzeć w objętej wnioskiem dyrektywie punkt 
preambuły dotyczący odszkodowań zaczerpnięty z rozporządzenia „Rzym II”.

Na koniec, odnośnie do właściwości sądu i stosowania rozporządzenia „Bruksela I”1,
sprawozdawczyni uważa, że w przypadku spełnienia warunków określonych w orzeczeniu 
Trybunału w sprawie Odenbreit2, osoba poszkodowana w sprawie o zaniedbanie lekarskie 
powinna mieć prawo do wniesienia powództwa bezpośrednio przeciwko swojemu 
ubezpieczycielowi w państwie członkowskim zamieszkania.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
stosowania praw pacjenta do dostępu do 
bezpiecznej i skutecznej opieki zdrowotnej
wysokiej jakości, na sprawiedliwych 
warunkach

Uzasadnienie

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

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1.
2 Sprawa C-463/06 FBTO Schadeverzekering przeciwko Odenbreit [2007] zbiór orzeczeń I-11321.
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objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Niezależnie od powyższego, w 
przypadku roszczeń z tytułu zobowiązań 
umownych lub pozaumownych, prawo 
właściwe powinno zostać określone 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr  593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie prawa właściwego dla zobowiązań 
umownych („Rzym I”)1 i rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. 
dotyczącego prawa właściwego dla 
zobowiązań pozaumownych („Rzym II”)2. 
Sąd właściwy należy określić zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 
44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w 
sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w 
sprawach cywilnych i handlowych3, przy 
czym rozumie się, że w przypadku 
spełnienia warunków, poszkodowane 
strony mogą wystąpić z powództwem 
bezpośrednio przeciwko ich 
ubezpieczycielowi w państwie 
członkowskim zamieszkania.
1Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 6.
2Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 40.
3Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
ramy dostępu obywateli UE na równych 
warunkach do bezpiecznej i skutecznej
opieki zdrowotnej wysokiej jakości i 
ustanawia mechanizmy współpracy 
między państwami członkowskimi w 
dziedzinie zdrowia, przy jednoczesnym 
poszanowaniu krajowych uprawnień w 
zakresie organizacji i świadczenia opieki 
zdrowotnej.

Uzasadnienie

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

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

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

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

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

istnieją wystarczające i skuteczne systemy 
ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej lub 
gwarancje lub podobne rozwiązania,
odpowiadające charakterowi i zakresowi
ryzyka;

Uzasadnienie

Skreślone sformułowanie mogło usprawiedliwiać wprowadzenie uznaniowych systemów 
odszkodowawczych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy mające zastosowanie do opieki 
zdrowotnej udzielonej w innym państwie 
członkowskim

Przepisy mające zastosowanie do opieki 
zdrowotnej udzielonej w innym państwie 
członkowskim oraz prawo właściwe dla 
wszelkich roszczeń wynikających ze 
zobowiązań umownych lub 
pozaumownych

Uzasadnienie

Należy rozróżnić w tym postanowieniu między przepisami mającymi zastosowanie do 
świadczenia usług zdrowotnych a prawem właściwym dla wszelkich ewentualnych roszczeń 
związanych z ich świadczeniem.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku opieki zdrowotnej 
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,

1. W przypadku opieki zdrowotnej 
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, 
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zgodnie z art. 5 taka usługa zdrowotna jest 
świadczona zgodnie z ustawodawstwem 
państwa członkowskiego leczenia.

taka opieka zdrowotna jest świadczona 
zgodnie z ustawodawstwem państwa 
członkowskiego leczenia oraz z art. 5.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku gdy świadczenie usługi 
zdrowotnej w państwie członkowskim 
innym niż państwo, w którym pacjent jest 
ubezpieczony, jest przedmiotem roszczeń 
opartych na zobowiązaniach umownych 
lub pozaumownych, prawo właściwe 
należy określić zgodnie z przepisami 
rozporządzeń: (WE) nr 593/2008 i (WE) 
nr 864/2007. Sąd właściwy należy określić 
zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 
nr 44/2001, przy czym rozumie się, że w 
przypadku spełnienia warunków, 
poszkodowane strony mogą wystąpić z 
powództwem bezpośrednio przeciwko ich 
ubezpieczycielowi w państwie 
członkowskim zamieszkania.

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zapewniają informacje i pomoc 
pacjentom jako stronie poszkodowanej w 
przypadku wystąpienia przez nich z 
powództwem bezpośrednio przeciwko 
ubezpieczycielowi w państwie 
członkowskim zamieszkania.
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Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy niezbędnej do 
wdrożenia niniejszej dyrektywy.

1. Państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy niezbędnej do 
wdrożenia niniejszej dyrektywy, we 
współpracy z władzami regionalnymi i 
samorządowymi, jeżeli system opieki 
zdrowotnej im podlega.
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