
AD\769685PL.doc PE415.295v02-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2008/0142(COD)

17.2.2009

OPINIA
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności

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))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Françoise Grossetête



PE415.295v02-00 2/31 AD\769685PL.doc

PL

PA_Legam



AD\769685PL.doc 3/31 PE415.295v02-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1) Kontekst

Ważne jest dokładne określenie zakresu stosowania przedmiotowego wniosku dotyczącego 
dyrektywy w celu uniknięcia jakichkolwiek pomyłek i pomieszania. Wniosek dotyczy jedynie 
mobilności pacjentów. Nie dotyczy mobilności pracowników służby zdrowia. Nie chodzi 
zatem o stosowanie dyrektywy usługowej w obszarze zdrowia.
Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci chcą korzystać z opieki zdrowotnej wysokiej jakości jak 
najbliżej miejsca zamieszkania i jak najszybciej. W niektórych przypadkach jednakże 
najlepsza opieka jest możliwa w innym państwie członkowskim. Pacjenci są w stanie 
przemieszczać się, jeżeli mogą gdzie indziej uzyskać usługi zdrowotne lepszej jakości, 
szybciej lub taniej. 

Przed dostępem do tej opieki zdrowotnej trzeba posiadać informacje, czy poszczególne usługi 
są dobrej jakości, dostępne i odpowiednie; ważne jest również, aby obowiązująca procedura 
administracyjna była jasna. Jeżeli pacjenci podejmują decyzję o leczeniu zagranicą, ważne 
jest zagwarantowanie ich dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa.

Obecny kontekst charakteryzuje rosnąca wzajemna zależność systemów i polityk 
zdrowotnych całej Unii Europejskiej.
Ewolucję tę można wyjaśnić licznymi czynnikami, mianowicie zwiększoną mobilnością 
pacjentów i pracowników służby zdrowia w UE (ułatwioną orzeczeniami Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości), jednakowymi oczekiwaniami ludności całej Unii czy też 
rozpowszechnianiem nowych technologii i technik medycznych przez technologie 
informacyjne.

2) Słabość obecnego systemu działająca na szkodę pacjentów 

Króluje natomiast niepewność prawna. Trybunał Sprawiedliwości rozwinął orzecznictwo, 
którego pewne aspekty są sprzeczne i którego stosowanie nie jest poza tym jednakowe we 
wszystkich państwach członkowskich.

W związku z tym konieczne jest uściślenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Wspólnot Europejskich w zakresie niektórych wyroków:
- leczenie pozaszpitalne, do którego obywatel ma prawo w swoim państwie członkowskim, 
przysługuje mu również, bez uprzedniej zgody, w jakimkolwiek innym państwie 
członkowskim. Zwrot jego kosztów następuje do kwoty należnej mu z tytułu systemu, 
jakiemu podlega.  Na leczenie szpitalne niezbędne jest uprzednie zezwolenie systemu opieki, 
któremu podlega pacjent. Zezwolenie takie musi zostać wydane w momencie, gdy w ramach 
odnośnego systemu nie można mu zagwarantować w medycznie możliwym do przyjęcia 
terminie leczenia, jakiego potrzebuje z uwagi na swój stan. Również w takim przypadku 
zainteresowany uzyska przynajmniej taki zwrot kosztów, jaki jest przewidziany w systemie, 
któremu podlega;
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- potwierdzają one krajowe kompetencje w kwestiach związanych z organizacją leczenia i 
zabezpieczeniem społecznym.

- umożliwia utrzymanie uprzedniego zezwolenia na najpoważniejsze i najbardziej kosztowne 
przypadki leczenia szpitalnego, a zatem możliwość regulowania i planowania przez państwa 
członkowskie.

Nie chodzi o harmonizację systemów zdrowotnych czy systemów zabezpieczenia 
społecznego państw członkowskich, lecz przeciwnie, o wzmocnienie pewności prawnej 
pacjentów i poprawę sytuacji istniejącej w państwach członkowskich.

Musimy jednakże zadać sobie pytanie, czy dyrektywa uwzględnia w sposób wystarczający 
konkretne przypadki, które utrudniają życie naszych współobywateli. W obliczu złożoności 
problemu główni zainteresowani czasami rezygnują z korzystania ze swoich praw. Należy 
uczynić wszystko, aby informować pacjentów o europejskich sieciach referencyjnych, o 
których mowa w art. 15 dyrektywy, dotyczącym procedur. 

3) Konieczność podjęcia działań
Ustanawiając ramy i kodyfikując orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, dyrektywa nada 
większą spójność oraz jasność konkretnym prawom pacjentów. Ich mobilność w żadnym 
wypadku nie może spowodować dumpingu między systemami opieki zdrowotnej ani też 
pogorszyć bezpieczeństwa leczenia.
W interesie pacjentów należy zagwarantować pewność prawną i popierać współpracę 
krajowych systemów opieki zdrowotnej. W tym celu ważne jest ulepszenie przepisów 
dotyczących gwarantowania pacjentom dostępu do informacji oraz wiarygodności źródeł 
informacji na temat oferty lecznictwa, wyrobów farmaceutycznych i sposobów leczenia. 

Komisja Europejska proponuje zresztą utworzenie sieci grupującej organy lub instytucje 
krajowe odpowiedzialne za ocenę technologii leczniczych w celu optymalnego 
wykorzystywania nowych technologii w sposób gwarantujący pewną, skuteczną i wysokiej 
jakości opiekę zdrowotną. O ile pomysł ten zasługuje na poparcie, o tyle sposoby 
funkcjonowania tej sieci mogłyby być uzupełnione. 

Zasadnicze wydaje się również zagwarantowanie większej współpracy służb pogotowia 
medycznego celem umocnienia ich koordynacji. Jest to jeszcze bardziej oczywiste w strefach 
transgranicznych. 
Poza podjęciem problematyki transgranicznej opieki zdrowotnej inicjatywa ta powinna 
umożliwić zidentyfikowanie wyzwań i niezbędnych reform opieki zdrowotnej.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
stosowania praw pacjenta w 
transgranicznej opiece zdrowotnej

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
stosowania praw pacjenta do dostępu do 
bezpiecznej i efektywnej opieki zdrowotnej 
o wysokiej jakości na sprawiedliwych
warunkach

Uzasadnienie

Wskazane jest, by we wniosku dotyczącym dyrektywy nie koncentrować się przede wszystkim 
na mobilności pacjenta, lecz na trzech podstawowych zagadnieniach, na których Komisja 
oparła swój wniosek: wspólnych zasadach we wszystkich systemach zdrowotnych w UE, 
współpracy europejskiej w zakresie opieki zdrowotnej i określonych ramach transgranicznej 
opieki zdrowotnej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Niniejsza dyrektywa w sprawie 
stosowania praw pacjenta w 
transgranicznej opiece zdrowotnej ma 
zastosowanie do wszystkich rodzajów 
opieki zdrowotnej. Jak potwierdził 
Trybunał Sprawiedliwości, ani szczególny 
charakter tej opieki, ani sposób jej 
organizacji lub finansowania nie wyłącza 
jej z zakresu zastosowania podstawowej 
zasady swobody przepływu. W odniesieniu 
do opieki długoterminowej dyrektywa nie 
ma zastosowania do pomocy i wsparcia dla 
rodzin lub osób, które przez dłuższy czas 
znajdują się w szczególnej potrzebie. 
Dyrektywy nie stosuje się na przykład do 
domów opieki lub mieszkań ani do 
pomocy udzielanej osobom starszym lub 

(9) Niniejsza dyrektywa w sprawie 
stosowania praw pacjenta w 
transgranicznej opiece zdrowotnej ma 
zastosowanie do wszystkich rodzajów 
opieki zdrowotnej. Jak potwierdził 
Trybunał Sprawiedliwości, ani szczególny 
charakter tej opieki, ani sposób jej 
organizacji lub finansowania nie wyłącza 
jej z zakresu zastosowania podstawowej 
zasady swobody przepływu. W odniesieniu 
do opieki długoterminowej dyrektywa nie 
ma zastosowania do pomocy i wsparcia dla 
rodzin lub osób, które przez dłuższy czas 
znajdują się w szczególnej potrzebie w 
zakresie opieki pielęgniarskiej, wsparcia 
lub opieki, jeżeli wymagają one określonej 
opieki specjalistycznej lub pomocy 
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dzieciom przez pracowników socjalnych, 
opiekunów wolontariuszy lub osoby 
zawodowo zajmujące się taką pomocą, 
inne niż pracownicy służby zdrowia.

świadczonej w ramach systemu 
zabezpieczenia społecznego. Są to przede 
wszystkim długoterminowe usługi opieki, 
uznawane za konieczne w celu 
zapewnienia osobie potrzebującej opieki 
jak największej niezależności w 
codziennym życiu. Niniejszej dyrektywy
nie stosuje się na przykład do domów 
opieki lub mieszkań ani do pomocy 
udzielanej osobom starszym lub dzieciom 
przez pracowników socjalnych, opiekunów 
wolontariuszy lub osoby zawodowo 
zajmujące się taką pomocą, inne niż 
pracownicy służby zdrowia.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu wyjaśnienie faktu, że usługi z zakresu pomocy lub opieki 
społecznej, rehabilitacji stwarzającej szansę na powrót do pracy oraz opieki długoterminowej 
są wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Celem niniejszej dyrektywy nie jest 
stworzenie uprawnienia do zwrotu kosztów 
leczenia w innym państwie członkowskim, 
jeżeli takie leczenie nie jest objęte 
zakresem świadczeń przewidzianym w 
ustawodawstwie państwa członkowskiego 
ubezpieczenia pacjenta. Niniejsza 
dyrektywa nie stoi również na 
przeszkodzie rozszerzeniu przez państwa 
członkowskie ich systemu świadczeń 
rzeczowych na opiekę zdrowotną 
świadczoną w innym państwie 
członkowskim, zgodnie z przepisami tego 
państwa członkowskiego. 

(25) Celem niniejszej dyrektywy nie jest 
stworzenie uprawnienia do zwrotu kosztów 
leczenia w innym państwie członkowskim, 
jeżeli takie leczenie nie jest objęte 
zakresem świadczeń przewidzianym w 
ustawodawstwie państwa członkowskiego 
ubezpieczenia pacjenta, lub zmiana 
warunków, które należy spełnić, by 
otrzymać to uprawnienie, jeżeli zostały 
one określone w ustawodawstwie państwa 
członkowskiego ubezpieczenia. Niniejsza 
dyrektywa nie stoi również na 
przeszkodzie rozszerzeniu przez państwa 
członkowskie ich systemu świadczeń 
rzeczowych na opiekę zdrowotną 
świadczoną w innym państwie 
członkowskim, zgodnie z przepisami tego 
państwa członkowskiego. 
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Uzasadnienie

Organizacja usług zdrowotnych należy do kompetencji państw członkowskich, zgodnie z art. 
152 traktatu WE. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Niniejsza dyrektywa reguluje także 
prawo pacjenta do otrzymania produktu 
leczniczego dopuszczonego do obrotu w 
państwie członkowskim, w którym 
świadczona jest opieka zdrowotna, nawet 
w przypadku gdy ten produkt leczniczy nie 
jest dopuszczony do obrotu w państwie 
członkowskim ubezpieczenia; jest to 
bowiem niezbędny element uzyskania 
skutecznego leczenia w innym państwie 
członkowskim.

(27) Niniejsza dyrektywa reguluje także 
prawo pacjenta do otrzymania produktu 
leczniczego dopuszczonego do obrotu lub 
usług zdrowotnych w państwie 
członkowskim, w którym świadczona jest 
opieka zdrowotna, nawet w przypadku gdy 
ten produkt leczniczy lub usługa 
zdrowotna nie są dostępne w państwie 
członkowskim ubezpieczenia; jest to 
bowiem niezbędny element uzyskania 
skutecznego leczenia w innym państwie 
członkowskim.

Uzasadnienie

Kluczowym jest, aby w państwie członkowskim niebędącym państwem członkowskim miejsca 
zamieszkania pacjent mógł korzystać z usług zdrowotnych i leków, nawet jeżeli nie są one 
dostępne w państwie członkowskim ubezpieczenia.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Stały postęp w wiedzy medycznej i 
technologiach zdrowia stwarza z jednej 
strony nowe możliwości, a z drugiej 
stanowi wyzwanie dla systemów 
zdrowotnych państw członkowskich. 
Współpraca w ocenie nowych technologii 
medycznych może wspierać państwa 
członkowskie poprzez ekonomię skali i 
uniknięcie powielanego wysiłku oraz 

(43) Stały postęp w wiedzy medycznej i 
technologiach zdrowia stwarza z jednej 
strony nowe możliwości, a z drugiej 
stanowi wyzwanie dla systemów 
zdrowotnych państw członkowskich. 
Jednakże ocena technologii medycznych 
oraz możliwe ograniczenie dostępu do 
nowych technologii niektórymi decyzjami 
organów administracyjnych wiążą się z 
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dostarczać lepszej bazy naukowej dla 
optymalnego wykorzystania nowych 
technologii w celu zapewnienia 
bezpiecznej i efektywnej opieki zdrowotnej 
o wysokiej jakości. Będzie to miało 
pozytywny wpływ także na rynek 
wewnętrzny poprzez zwiększenie tempa i 
skali przekazywania innowacji z zakresu 
wiedzy medycznej i technologii 
medycznych. Taka współpraca wymaga 
trwałych struktur włączających wszystkie 
odpowiednie instytucje wszystkich państw 
członkowskich w oparciu o istniejące 
projekty pilotażowe.

pewnymi fundamentalnymi kwestiami 
społecznymi, wymagającymi udziału dużej 
grupy zainteresowanych podmiotów, a 
także wprowadzenia skutecznego modelu 
zarządzania. W związku z tym wszelka 
współpraca powinna obejmować nie tylko 
właściwe organy wszystkich państw 
członkowskich, ale także wszystkie 
zainteresowane podmioty, łącznie z 
pracownikami służby zdrowia, 
przedstawicielami pacjentów oraz 
przemysłu. Poza tym współpraca ta 
powinna opierać się na zdrowych 
zasadach dobrego zarządzania takich jak 
przejrzystość, otwartość, obiektywizm i 
bezstronność procedur. Komisja powinna 
zagwarantować, że jedynie organizacje 
oceny technologii zdrowotnych stosujące 
te zasady mogą należeć do przedmiotowej 
sieci.

Uzasadnienie

Warunkiem wstępnym i wymogiem wymiany informacji między organizacjami oceny 
technologii zdrowotnych jest stosowanie zasad dobrych praktyk (takich jak dobre 
zarządzanie, przejrzystość i udział zainteresowanych podmiotów) w ocenach 
przeprowadzanych przez państwa członkowskie. Ocena technologii zdrowotnych musi zatem 
spełniać kryteria otwartości i obiektywizmu i opierać się na dialogu i zaangażowaniu 
zainteresowanych podmiotów, łącznie z pacjentami i przedstawicielami przemysłu.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) W szczególności należy przyznać 
Komisji kompetencje do przyjęcia 
następujących środków: wykazu rodzajów 
leczenia, niewymagających noclegu 
pacjenta, mających podlegać tym samym 
zasadom, co opieka szpitalna; środków 
towarzyszących, wykluczających 
szczególne kategorie produktów 
leczniczych lub substancji z systemu 
uznania recept wystawionych w innym 

(45) W szczególności należy przyznać 
właściwym instytucjom państw 
członkowskich kompetencje do przyjęcia 
następujących środków: wykazu rodzajów 
leczenia, niewymagających noclegu 
pacjenta, mających podlegać tym samym 
zasadom, co opieka szpitalna; środków 
towarzyszących, wykluczających 
szczególne kategorie produktów 
leczniczych lub substancji z systemu 
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państwie członkowskim, przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie; wykazu 
szczególnych kryteriów i warunków, które 
muszą spełniać europejskie sieci 
referencyjne oraz procedurę tworzenia 
europejskich sieci referencyjnych.
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
zmierzają do zmiany elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy lub jej 
uzupełnienia poprzez dodanie nowych 
elementów innych niż istotne, powinny 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

uznania recept wystawionych w innym 
państwie członkowskim, przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
ramy świadczenia bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu równego dostępu 
obywateli Unii do tej opieki oraz 
poszanowaniu krajowych kompetencji 
dotyczących organizacji i świadczenia 
opieki zdrowotnej;

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
świadczenia opieki zdrowotnej, niezależnie 
od sposobu jej zorganizowania, udzielenia 
czy finansowania oraz bez względu na jej 
publiczny czy prywatny charakter.

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
świadczenia opieki zdrowotnej, określonej 
w art. 4, która nie została zapewniona w 
rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 w 
sprawie koordynacji systemów 
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zabezpieczenia społecznego1.
___________

1 Dz.U. L 166 z 30.04.2004, s. 1.

Uzasadnienie
Pokrywanie się dyrektywy i rozporządzeń mogłoby prowadzić do powstania dwóch 
równoległych systemów transgranicznej opieki zdrowotnej: zgodnych z rozporządzeniami w 
sprawie koordynacji zabezpieczenia społecznego oraz z niniejszą nową dyrektywą, co 
prowadziłoby do niepewności prawnej. Należy wyznaczyć wyraźną granicę pomiędzy 
zakresem rozporządzenia nr 883/2004 oraz niniejszej dyrektywy. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszej dyrektywy nie stosuje się w 
przypadku usług dotyczących głównie 
opieki długoterminowej. Obejmują one w 
szczególności usługi świadczone przez 
dłuższy czas, które mają na celu wsparcie 
ludzi w zwykłych czynnościach 
wykonywanych w życiu codziennym.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu wyjaśnienie faktu, że usługi z zakresu pomocy lub opieki 
społecznej, rehabilitacji stwarzającej szansę na powrót do pracy oraz opieki długoterminowej 
są wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi 
zdrowotne świadczone przez lub pod 
nadzorem pracownika służby zdrowia 
wykonującego swój zawód, bez względu 
na sposób ich zorganizowania, 

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi 
zdrowotne świadczone pacjentom w celu 
oceny, utrzymania lub przywrócenia im 
ich stanu zdrowia. Dla celów art. 6-11 
„opieka zdrowotna” oznacza leczenie 
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świadczenia i finansowania na poziomie 
krajowym, ani na ich publiczny bądź 
prywatny charakter;

wchodzące w skład świadczeń opieki 
zdrowotnej przewidzianych w 
ustawodawstwie państwa członkowskiego 
ubezpieczenia;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „transgraniczna opieka zdrowotna” 
oznacza opiekę zdrowotną świadczoną w 
państwie członkowskim innym niż 
państwo, w którym pacjent jest 
ubezpieczony albo opiekę zdrowotną 
świadczoną w państwie członkowskim 
innym niż państwo, w którym podmiot 
świadczący opiekę zdrowotną zamieszkuje, 
jest zarejestrowany lub ma siedzibę;

b) „transgraniczna opieka zdrowotna” 
oznacza opiekę zdrowotną świadczoną w 
państwie członkowskim innym niż 
państwo, w którym pacjent jest 
ubezpieczony;

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku punktu 10 preambuły pojęcie transgranicznej opieki zdrowotnej 
obejmuje zarówno mobilność pacjenta w węższym zakresie, jak również mobilność usług 
zdrowotnych, które mogą być świadczone na odległość; niewłaściwym jest odnoszenie się w 
tym artykule do podmiotów świadczących opiekę zdrowotną.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „ubezpieczony” oznacza: g) „ubezpieczony” oznacza osobę, która 
jest ubezpieczona zgodnie z definicją 
zawartą w art. 1 lit. c) rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004;

(i) do daty rozpoczęcia stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004: osobę, 
która jest ubezpieczona zgodnie z 
postanowieniami art. 1, 2 i 4 
rozporządzenia (WE) nr 1408/71, 
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(ii) od daty rozpoczęcia stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004: osobę, 
która jest ubezpieczona zgodnie z 
postanowieniami art. 1 lit. c) 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004;

Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział II – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

INSTYTUCJE PAŃSTWA 
CZŁONKOWSKIEGO
ODPOWIEDZIALNE ZA 
PRZESTRZEGANIE WSPÓLNYCH 
ZASAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE
ODPOWIEDZIALNE ZA 
PRZESTRZEGANIE WSPÓLNYCH 
ZASAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Uzasadnienie

Zastosowanie terminu „instytucje” wymagałoby jego zdefiniowania. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki instytucji państwa 
członkowskiego leczenia

Obowiązki państwa członkowskiego 
leczenia

Uzasadnienie

Zachowanie spójności z poprawką złożoną do nagłówka w rozdziale II.

Poprawka 15
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

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. W przypadku otrzymania opieki w 
innym państwie członkowskim niż to, w 
którym pacjent jest ubezpieczony, taką 
usługę zdrowotną świadczony się zgodnie 
z ustawodawstwem państwa 
członkowskiego leczenia. Opiekę 
zdrowotną świadczy się zgodnie ze 
standardami i wytycznymi odnośnie do 
jakości i bezpieczeństwa określonymi 
przez państwo członkowskie, w którym 
leczenie się odbywa. To państwo 
członkowskie zapewnia, że:

Uzasadnienie

Przeformułowanie to wzmacnia zasadę, zgodnie z którą organizacja i świadczenie opieki 
zdrowotnej należą do krajowych kompetencji państw członkowskich. Zasady powszechności, 
jakości, sprawiedliwości i solidarności opieki zdrowotnej należy uwzględnić w art. 1 
dotyczącym celów dyrektywy.

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) istnieją mechanizmy gwarantujące, że 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną 
oraz służby pogotowia medycznego są w 
stanie spełnić takie standardy, 
uwzględniając rozwój międzynarodowego 
stanu nauk medycznych oraz ogólnie 
uznaną dobrą praktykę medyczną;

Uzasadnienie

Ważne jest, aby standardy jakości obejmowały również służby pogotowia medycznego.
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Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

Ważne jest, aby standardy jakości obejmowały również służby pogotowia medycznego.

Poprawka 18

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.

skreślony

Uzasadnienie

Wskazane jest skreślenie niniejszego ustępu, mając na uwadze że sposób, w jaki niniejsze 
wytyczne zostały opracowane przez Komisję, bezpośrednio narusza wyłączne kompetencje 
krajowe w obszarze organizacji i świadczenia opieki zdrowotnej.

Poprawka 19
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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 
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.

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 
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. Pacjenci powinni być 
uprawnieni do zwrotu kosztów za różne 
sposoby leczenia, nawet jeżeli nie są one 
finansowane w ich własnym państwie 
członkowskim, pod warunkiem że w 
przyjmującym państwie członkowskim 
leczenie odbywa się w ten sposób oraz że 
dany sposób leczenia jest uznawany w
międzynarodowych naukach medycznych;

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć prawo do samodzielnego kształtowania swoich systemów 
zabezpieczenia społecznego. Jednak sposób leczenia jest często kwestią praktyki lekarskiej 
opartej na szkoleniach i specjalizacji. Nie powinien on być główną zasadą w odniesieniu do 
ustalania zwrotu kosztów, który powinien zależeć od wyników osiągniętych w przypadku 
danego pacjenta. Takie rozwiązanie nie zmienia poziomu zwrotu kosztów, a najzwyczajniej 
umożliwia pacjentowi większy wybór, co ma szczególne znaczenie dla pacjentów cierpiących 
na nowe bądź rzadko występujące choroby.

Poprawka 20
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Obywatel państwa członkowskiego 
może być ubezpieczony w systemie 
ubezpieczenia zdrowotnego państwa 
członkowskiego innego niż państwo 
członkowskie jego miejsca zamieszkania, 
płacąc odpowiednie składki w ramach 
tego systemu.

Uzasadnienie

Wspieranie interesów obywateli, którzy przebywają w państwie członkowskim, które nie jest 
państwem członkowskim ich miejsca zamieszkania, polega na zapewnieniu im dostępu do 
systemu zdrowotnego państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania.

Poprawka 21

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 w odniesieniu do 
takich samych warunków medycznych w 
państwie członkowskim ubezpieczenia, bez 
przekraczania rzeczywistych kosztów 
uzyskanej opieki zdrowotnej.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć prawo do samodzielnego kształtowania swoich systemów 
zabezpieczenia społecznego. Jednak sposób leczenia jest często kwestią praktyki lekarskiej 
opartej na szkoleniach i specjalizacji. Nie powinien on być główną zasadą w odniesieniu do 
ustalania zwrotu kosztów, który powinien zależeć od wyników osiągniętych w przypadku 
danego pacjenta. Takie rozwiązanie nie zmienia poziomu zwrotu kosztów, a najzwyczajniej 
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umożliwia pacjentowi większy wybór, co ma szczególne znaczenie dla pacjentów cierpiących 
na nowe bądź rzadko występujące choroby.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Pacjentom udającym się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej lub 
poszukującym możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
państwie członkowskim gwarantuje się 
dostęp do dokumentacji medycznej 
zgodnie z krajowymi środkami 
wdrażającymi przepisy wspólnotowe z 
zakresu ochrony danych osobowych, w 
szczególności dyrektyw 95/46/WE i 
2002/58/WE.

5. Pacjentom udającym się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej lub 
poszukującym możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
państwie członkowskim gwarantuje się 
dostęp do dokumentacji medycznej 
zgodnie z krajowymi środkami 
wdrażającymi przepisy wspólnotowe z 
zakresu ochrony danych osobowych, w 
szczególności dyrektyw 95/46/WE i 
2002/58/WE. Dane przekazuje się 
wyłącznie za wyraźną zgodą na piśmie 
udzieloną przez pacjenta lub jego 
krewnych. 

Uzasadnienie

Kluczowym jest, by dane mogły być przekazywane wyłącznie za wyraźną zgodą na piśmie 
udzieloną przez pacjenta lub jego krewnych.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Podejmowane są niezbędne środki w 
celu zapewnienia obywatelom UE, którzy 
w innych państwach członkowskich ulegli 
wypadkom lub z innego nagłego powodu 
pilnie potrzebowali interwencji medycznej, 
usług pogotowia medycznego wysokiej 
jakości.



PE415.295v02-00 18/31 AD\769685PL.doc

PL

Uzasadnienie

Współpraca nie powinna ograniczać się do wypadków, lecz dotyczyć również innych 
przypadków, w których wymagana jest pilna interwencja medyczna.

Poprawka 24

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 i 
specjalistyczną należy rozumieć zgodnie z 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia opiekę zdrowotną 
wymagającą specjalistycznej i kosztownej
infrastruktury lub sprzętu medycznego lub 
opiekę zdrowotną obejmującą leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla pacjenta 
lub dla społeczeństwa.

a) opiekę zdrowotną wymagającą noclegu 
danego pacjenta przez co najmniej jedną 
noc;
b) opiekę zdrowotną, ujętą w 
szczegółowym wykazie, niewymagającą 
noclegu danego pacjenta przez co 
najmniej jedną noc. Wykaz ten 
ograniczony jest do:
- opieki zdrowotnej wymagającej wysoce
specjalistycznej i kosztochłonnej 
infrastruktury lub sprzętu medycznego; lub  

- opieki zdrowotnej obejmującej leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla pacjenta 
lub dla społeczeństwa.

Poprawka 25
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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. 
19 ust. 3.

2. Wykaz ten ustanawia i może regularnie 
aktualizować każde państwo członkowskie 
ubezpieczenia lub właściwe organy tego 
państwa, w zależności od jego organizacji.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) celem tego systemu jest zaradzenie 
odpływowi pacjentów związanemu z 
wdrożeniem niniejszego artykułu oraz 
zapobieżenie sytuacji, w której odpływ ten 
poważnie zagraża lub prawdopodobnie 
poważnie zagrozi:

b) celem tego systemu jest zaradzenie 
znacznym przepływom pacjentów 
związanym z wdrożeniem niniejszego 
artykułu oraz zapobieżenie sytuacji, w 
której odpływ ten zagraża lub 
prawdopodobnie zagrozi:

(i) równowadze finansowej systemu 
zabezpieczenia społecznego państwa 
członkowskiego; lub 

(i) równowadze finansowej systemu 
zabezpieczenia społecznego państwa 
członkowskiego; lub 

(ii) procesom planowania i racjonalizacji 
prowadzonym w sektorze szpitalnym w 
celu uniknięcia nadwyżek zasobów, braku 
równowagi w podaży opieki szpitalnej oraz 
strat logistycznych i finansowych, 
utrzymania zrównoważonych usług 
medycznych i szpitalnych, otwartych dla 
wszystkich, lub utrzymania potencjału w 
zakresie leczenia lub kompetencji 
medycznych na terytorium danego państwa 
członkowskiego. 

(ii) procesom planowania i racjonalizacji 
prowadzonym w sektorze opieki 
zdrowotnej w celu uniknięcia nadwyżek 
zasobów, braku równowagi w podaży 
opieki zdrowotnej oraz strat logistycznych 
i finansowych, utrzymania 
zrównoważonych usług medycznych i 
szpitalnych, otwartych dla wszystkich, lub 
utrzymania potencjału w zakresie leczenia 
lub kompetencji medycznych na terytorium 
danego państwa członkowskiego. 

Poprawka 27
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) właściwe instytucje państwa 
członkowskiego ubezpieczenia ustalają 
kryteria określające, kiedy równowaga 
finansowa systemu zabezpieczenia 
społecznego danego państwa 
członkowskiego lub procesy planowania i 
racjonalizacji prowadzone w jego sektorze 
opieki zdrowotnej są zagrożone lub mogą 
być zagrożone.

Poprawka 28

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, 
oraz nie ma charakteru środka 
uznaniowego, mogącego prowadzić do 
dyskryminacji.

Uzasadnienie

Zachowanie spójności z poprawką do art. 8 ust. 3.

Poprawka 29

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 ubezpieczenia
podaje do wiadomości publicznej wykaz 
szpitali i specjalistycznych usług 
zdrowotnych oraz wszystkie stosowne 
informacje dotyczące systemu uprzedniej 
zgody wprowadzonego na mocy przepisów 
ust. 3.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. System uprzedniej zgody nie powinien 
odnosić się do ostrych stanów 
chorobowych lub nagłych przypadków, w 
których natychmiastowe działanie ma 
kluczowe znaczenie. Od wymogu 
otrzymania uprzedniej zgody odstępuje się 
ponadto w przypadku przenoszenia 
pacjenta z jednego szpitala do drugiego w 
innym państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Uprzednia zgoda nie ma zastosowania do ostrych stanów chorobowych. Nagłe przypadki 
należy traktować oddzielnie, bowiem można dla nich otrzymać uprzedniej zgody. Podobnie w 
odniesieniu do hospitalizowanych pacjentów nie jest zwykle możliwe, by czekać na pokrycie 
kosztów.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. W przypadku jakichkolwiek  wniosków 
o otrzymanie zgody na opiekę zdrowotną 
w innym państwie członkowskim 
składanych przez osoby ubezpieczone, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
upewnia się, że spełniono warunki 
określone w rozporządzeniu (WE) nr 
883/2004, a następnie udziela uprzedniej 
zgody zgodnie z rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący dyrektywy jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jeżeli zakres dyrektywy pokrywałby się z 



PE415.295v02-00 22/31 AD\769685PL.doc

PL

obowiązującymi rozporządzeniami, mogłoby dojść do powstania dwóch równoległych 
systemów transgranicznej opieki zdrowotnej. W rzeczywistości tworzony jest podwójny 
system, ponieważ we wniosku nie tylko nie wyszczególniono obszarów nieobjętych 
rozporządzeniem, lecz skupiono się na dziedzinach już uwzględnionych w rozporządzeniu.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Państwo członkowskie może w każdym 
przypadku odmówić udzielenia uprzedniej 
zgody, jeżeli to samo leczenie może zostać 
zapewnione na jego terytorium w okresie 
rozsądnym z medycznego punktu 
widzenia, mając na uwadze obecny stan 
zdrowia pacjenta oraz prawdopodobny 
przebieg choroby.

Uzasadnienie

Wskazane jest, by do kompetencji krajowych instytucji odpowiedzialnych za zdrowie 
publiczne należało (poprzez system uprzedniej zgody) zapewnianie, by opieka zdrowotna była 
świadczona obywatelom przez pracowników służby zdrowia oraz w ośrodkach medycznych 
spełniających odpowiednie standardy jakości i bezpieczeństwa.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że podstawą procedur 
administracyjnych dotyczących 
korzystania z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim odnośnie 
jakiejkolwiek uprzedniej zgody, o której 
mowa w art. 8 ust. 3, zwrotu kosztów 
opieki zdrowotnej poniesionych w innym 
państwie członkowskim oraz innych 
warunków i formalności, o których mowa 
z art. 6 ust. 3, są obiektywne, 

1. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że podstawą procedur 
administracyjnych dotyczących 
korzystania z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim odnośnie do 
jakiejkolwiek uprzedniej zgody, o której 
mowa w art. 8, oraz pokrycia kosztów 
opieki zdrowotnej poniesionych w innym 
państwie członkowskim są obiektywne, 
niedyskryminujące, uprzednio podane do 
wiadomości kryteria, które są konieczne i 
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niedyskryminujące, uprzednio podane do 
wiadomości kryteria, które są konieczne i 
proporcjonalne do celu, jaki ma zostać 
osiągnięty. W każdym przypadku 
ubezpieczony zawsze otrzymuje zgodę na 
podstawie rozporządzeń dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, o których mowa w art. 3 ust. 
1 lit. f), jeżeli spełnione są warunki 
określone w art. 22 ust. 1 lit. c) i art. 22 
ust. 2 rozporządzenia 1408/71.

proporcjonalne do celu, jaki ma zostać 
osiągnięty. 

Uzasadnienie

Poprawkę złożono w celu zapewnienia jasności prawnej w odniesieniu do dyrektywy i 
rozporządzenia.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszelkie takie systemy proceduralne są 
łatwo dostępne i gwarantują, że wnioski 
rozpatrywane są w sposób obiektywny i 
bezstronny oraz w ustalonych terminach; 
informacja o takich systemach podawana 
jest z wyprzedzeniem do wiadomości 
publicznej przez państwo członkowskie. 

2. Wszelkie takie systemy proceduralne są 
łatwo dostępne i gwarantują, że wnioski 
rozpatrywane są w sposób obiektywny i 
bezstronny oraz w ustalonych 
maksymalnych terminach; informacja o 
takich systemach podawana jest z 
wyprzedzeniem do wiadomości publicznej 
przez państwo członkowskie. Przy 
rozpatrywaniu takich wniosków 
uwzględnia się pilność sprawy oraz 
indywidualne okoliczności.

Uzasadnienie

Utrzymanie obecnej sytuacji, w której to pracownicy publicznej służby zdrowia (w 
szczególności ci odpowiedzialni za pierwszy kontakt z pacjentem, umożliwiający pacjentowi 
skorzystanie ze świadczeń w ramach systemu) decydują o potrzebie zapewnienia pacjentom 
opieki zdrowotnej w innych państwach członkowskich w celu uniknięcia przypadków, w 
których opieka zdrowotna świadczona jest niepotrzebnie, ma kluczowe znaczenie.

Uprzednia zgoda może być postrzegana przez obywateli jako ograniczenie ich prawa do 
mobilności transgranicznej, chociaż w rzeczywistości stanowi ona gwarancję dla tych 
obywateli, którzy podróżują w celu uzyskania leczenia.
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustalając terminy rozpatrzenia wniosku 
o skorzystanie z opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim, państwo 
członkowskie uwzględnia:

skreślony

a) określony stan chorobowy,
b) stopień bólu występującego u pacjenta, 
c) rodzaj niepełnosprawności pacjenta, 
oraz 
d) zdolność pacjenta do wykonywania 
działalności zawodowej.

Uzasadnienie

Zachowanie spójności z poprawką do art. 9 ust. 2.

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ułatwiają pacjentom dostęp do 
europejskich sieci referencyjnych, o 
których mowa w art. 15.

Uzasadnienie

Przynależność do europejskich sieci referencyjnych jest uzależniona od warunków 
wyszczególnionych w art. 15 dyrektywy. Mogłyby one stanowić przeszkodę dla przynależności 
niektórych państw członkowskich, co z kolei byłoby niekorzystne dla pacjentów z tych państw 
członkowskich, cierpiących na choroby leczone przez ośrodki referencyjne.

Poprawka 37
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie ułatwiają 
współpracę w zakresie świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej na 
poziomie regionalnym i lokalnym, także z 
wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz transgranicznej 
opieki zdrowotnej świadczonej okresowo 
lub okazjonalnie; podejmują także inne 
formy współpracy transgranicznej.

2. Państwa członkowskie ułatwiają 
współpracę w zakresie świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej na 
poziomie regionalnym i lokalnym, także z 
wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz transgranicznej 
opieki zdrowotnej świadczonej okresowo 
lub okazjonalnie; podejmują także inne 
formy współpracy transgranicznej. Stosuje 
się to w szczególności do usług pogotowia 
medycznego, przede wszystkim w zakresie 
sprawnego funkcjonowania służb 
ratowniczych i pogotowia ratunkowego.

Uzasadnienie

W przypadku wypadków lub w szczególności innych sytuacji, w których pilnie wymagana jest 
interwencja medyczna, współpraca transgraniczna, szczególnie służb ratowniczych, powinna 
sprawnie funkcjonować, tak aby nie dochodziło do opóźnień spowodowanych przeszkodami 
biurokratycznymi.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) udostępnienie instrumentów 
umożliwiających jak najlepsze 
wykorzystywanie zasobów opieki 
zdrowotnej w razie poważnych wypadków, 
zwłaszcza w strefach transgranicznych.

Uzasadnienie

Poważne wypadki, wymagające pilnej opieki medycznej, musza być uwzględnione przez 
europejskie sieci referencyjne.
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Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ixa) utrzymują stosowne i skuteczne 
stosunki z dostawcami technologii;

Uzasadnienie

Ośrodki referencyjne służą przyspieszaniu rozpowszechniania innowacyjnych technologii 
medycznych, ale w tekście nie ma żadnych wskazówek co do stosunków z dostawcami 
technologii, będących ważnym źródłem innowacji

Poprawka 40

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

skreślony
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Uzasadnienie

Polityczne zarządzanie opieką zdrowotną nie polega przykładowo na ingerowaniu w sposób 
prowadzenia działań. Powinno ono obejmować ustalanie wytycznych, przeprowadzanie ocen 
efektywności, zapewnianie wsparcia w kwestiach finansowych oraz kontrolowanie, czy jakość 
usług jest wystarczająca oraz czy utrzymywany jest poziom, do jakiego dąży się w polityce 
zdrowotnej. Państwa członkowskie organizują opiekę zdrowotną w sposób bezpieczny i 
rzetelny. Opieką zdrowotną, w tym oceną nowych produktów i metod, należy nadal zarządzać 
na szczeblu krajowym, w przeciwnym razie może dojść do jeszcze większej biurokracji.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca w zakresie zarządzania 
nowymi technologiami medycznymi

Współpraca w zakresie zarządzania 
technologiami medycznymi

Uzasadnienie

Ocena musi dotyczyć wszystkich technologii zdrowotnych, łącznie z tymi, które już istnieją. 
Może to ułatwić właściwy rozdział zasobów systemów opieki zdrowotnej państw 
członkowskich. W ten sposób w niektórych przypadkach finansowanie technologii istniejących 
mogłoby zostać przeznaczone na nowe technologie.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja ustanawia w porozumieniu z 
Parlamentem Europejskim ramy 
operacyjne dla sieci, o której mowa w ust. 
1, oparte na zasadach właściwego 
zarządzania, w tym przejrzystości, 
obiektywizmu i bezstronności procedur, a 
także na udziale wszystkich podmiotów ze 
wszystkich zainteresowanych grup 
społecznych, w tym lekarzy, pacjentów i 
przedstawicieli przemysłu.



PE415.295v02-00 28/31 AD\769685PL.doc

PL

Uzasadnienie

Celem zagwarantowania, że współpraca instytucjonalna między organami krajowymi lub 
instytucjami oceniającymi technologie zdrowotne doprowadzi do zrównoważonego, 
świadomego i przejrzystego procesu decyzyjnego należy zapewnić zainteresowanym 
podmiotom możliwość udziału w sieci.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Celem sieci oceny technologii 
medycznych jest:

2. Celem sieci oceny technologii 
medycznych jest:

a) wspieranie współpracy pomiędzy 
krajowymi instytucjami lub organami;

a) znalezienie długoterminowych 
rozwiązań w zakresie równowagi między 
zdrowiem publicznym oraz dostępem do 
leków, wynagradzaniem innowacyjności i 
zarządzaniem budżetem przeznaczonym 
na opiekę zdrowotną;
aa) opracowanie przejrzystych procedur i 
metod służących osiągnięciu tych trzech 
celów;
ab) zagwarantowanie udziału wszystkich 
zainteresowanych stron, zwłaszcza 
pacjentów, wspólnoty medycznej i 
przemysłu, w dokonywaniu wyborów 
mogących mieć wpływ na zdrowie 
publiczne, innowacyjność i 
konkurencyjność Europy w perspektywie 
średnio- i długoterminowej;

b) wspieranie zapewnienia obiektywnych, 
niezawodnych, udzielanych we właściwym 
terminie, przejrzystych i możliwych do 
przekazania informacji na temat krótko- i 
długoterminowej skuteczności technologii 
medycznych oraz umożliwianie efektywnej 
wymiany tych informacji pomiędzy 
krajowymi instytucjami i organami. 

b) wspieranie zapewnienia obiektywnych, 
niezawodnych, udzielanych we właściwym 
terminie, przejrzystych i możliwych do 
przekazania informacji na temat krótko- i 
długoterminowej skuteczności technologii 
medycznych oraz umożliwianie efektywnej 
wymiany tych informacji pomiędzy 
krajowymi instytucjami i organami; 

ba) rozpatrywanie charakteru i rodzaju 
informacji podlegających wymianie.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wyznaczają 
instytucje lub organy uczestniczące w 
sieci, o której mowa w ust. 1, oraz podają 
do wiadomości Komisji nazwy i dane 
kontaktowe tych instytucji lub organów.

3. Państwa członkowskie, biorąc pod 
uwagę ocenę względnej skuteczności 
technologii medycznych, wyznaczają 
instytucje lub organy uczestniczące w 
sieci, o której mowa w ust. 1, oraz podają 
do wiadomości Komisji nazwy i dane 
kontaktowe tych instytucji lub organów.

Uzasadnienie

Komisja gwarantuje, że zasady dobrego zarządzania są przyjęte przez sieć. W ten sposób 
wszystkie zainteresowane w ocenę technologii medycznych strony będą w stanie popierać 
podjęte decyzje.

Poprawka 45

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 jej przejrzystości.

Uzasadnienie

Sieć musi funkcjonować w sposób przejrzysty, aby zagwarantować wiarygodność decyzji 
podjętych w następstwie wymiany informacji. Sieć musi określić rodzaj informacji 
podlegających wymianie. Wszyscy uczestnicy sieci muszą brać udział w tej dyskusji, która 
musi stanowić jedno z pierwszych działań sieci.
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Poprawka 46

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Sieć, o której mowa w ust. 1, zasięga 
opinii i gwarantuje czynne zaangażowanie 
przedstawicieli przemysłu, ugrupowań 
pacjentów oraz wspólnoty medycznej.

Uzasadnienie

Celem zagwarantowania, że współpraca instytucjonalna między organami krajowymi lub 
instytucjami oceniającymi technologie zdrowotne doprowadzi do zrównoważonego, 
świadomego i przejrzystego procesu decyzyjnego należy zapewnić zainteresowanym 
podmiotom możliwość udziału w sieci.
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