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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca komisji opiniodawczej przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji 
dotyczący dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece 
zdrowotnej, ponieważ celem tego wniosku jest zwiększenie przejrzystości i pewności prawnej 
pacjentów. Coraz większa oferta wysokiej jakości instytucji opieki medycznej oraz lepsze 
informacje dla pacjentów pozwalają sądzić, że dojdzie do wzrostu ich mobilności. Należy 
przeforsować wartość dodaną, jaką można osiągnąć dla polityki zdrowotnej dzięki lepszej 
sieci instytucji opieki medycznej w Europie. Jednocześnie należy zagwarantować, że wniosek 
dotyczący dyrektywy nie spowoduje jednostronnego obciążenia kosztami państw 
członkowskich ani nie ucierpi przez niego państwowa oferta usług, w przypadku gdy będzie 
się zgłaszać zbyt wielu pacjentów.

Usługi zdrowotne usunięto z zakresu obowiązywania dyrektywy usługowej, ponieważ usługi 
te stanowią wyższe dobro i powinny być uznane na szczeblu europejskim przy pomocy 
odrębnych przepisów. W takim kontekście Parlament Europejski wezwał Komisję w maju 
2008 r. w sprawozdaniu z inicjatywy własnej do przedstawienia nowych europejskich ram 
regulacyjnych dla transgranicznej opieki zdrowotnej. W ramach pakietu socjalnego Komisja 
opublikowała w lipcu 2008 r. niniejszy wniosek dotyczący dyrektywy, za pomocą którego 
przede wszystkim skodyfikowano orzeczenie ETS w sprawie transgranicznej opieki 
zdrowotnej.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera wniosek Komisji w sprawie ułatwienia 
transgranicznej mobilności pacjentów i doprecyzowania praw pacjentów mocą prawa 
wtórnego. Należy przynajmniej wyczerpać wszelkie synergie dla pacjentów w zakresie 
medycyny. W tym celu należy podjąć zabiegi polityczno-gospodarcze, techniczno-
ubezpieczeniowe i organizacyjne (np. łóżka i wydolność finansowa państw członkowskich). 
Aby z powodu napływu dużej liczby pacjentów z innych państw członkowskich nie doszło do 
problemów z opieką nad własnymi obywatelami, należy zapewnić pacjentom dostęp do 
instytucji europejskich z uwzględnieniem wydajności danych państw członkowskich i ich 
możliwości finansowych.

Zgodnie z art. 35 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i art. 152 ust. 1 traktatu WE 
państwa członkowskie muszą zapewniać wysoki poziom ochrony zdrowotnej. Obecnie oferta 
usług zdrowotnych jest bardzo zróżnicowania w zależności od państwa członkowskiego. 
Należy ją rozwijać, a jej jakość utrzymywać na wysokim poziomie. Zdrowie jako wyższe 
dobro musi być wspierane za pomocą polityki traktatowej, zapewnienie jakości i zasady 
rzecznika. Możliwość transgranicznej opieki zdrowotnej nie powinna skłaniać państw 
członkowskich do zaprzestania dalszej rozbudowy własnych instytucji opieki medycznej 
i wspierania leczenia poza granicami kraju.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zgadza się z podejściem umożliwiającym państwom 
członkowskim pozwolenie z góry na zwrot kosztów w przypadku poważnego zachwiania 
równowagi finansowej systemu opieki zdrowotnej lub zapewnienia przez państwo 
członkowskie usług szpitalnych. W tym kontekście należy także zwrócić uwagę na to, że 
państwa członkowskie muszą mieć możliwość naliczenia rzeczywistych pełnych kosztów 
usług systemom, z których pochodzą pacjenci. Leczenie szpitalne finansowane jest 
w niektórych państwach członkowskich częściowo ze składek ubezpieczenia społecznego, 
a częściowo z podatków. W przypadku naliczania pacjentom z zagranicy jedynie stawek 
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ubezpieczeń społecznych, państwa członkowskie, w których niewystarczająca oferta 
zmuszałaby pacjentów być może do leczenia w innym państwie członkowskim, 
w nieuzasadniony sposób byłyby odciążane przez podatników kraju docelowego.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zważywszy, że spełnione są warunki 
powołania art. 95 Traktatu jako podstawy 
prawnej, prawodawca wspólnotowy 
przyjmuje ten przepis za podstawę prawną 
nawet jeśli kluczowym czynnikiem 
podejmowanych decyzji jest ochrona 
zdrowia publicznego; w tym względzie art. 
95 ust. 3 Traktatu wyraźnie wymaga, by 
w procesie harmonizacji zagwarantowano
wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludzkiego, przy szczególnym 
uwzględnieniu wszelkich zmian opartych 
na faktach naukowych. Niniejsza 
dyrektywa uwzględnia prawa podstawowe 
i przestrzega ogólnych zasad prawa 
uznanych w szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

(2) Zważywszy, że spełnione są warunki 
powołania art. 95 Traktatu jako podstawy 
prawnej, prawodawca wspólnotowy 
przyjmuje ten przepis za podstawę prawną 
nawet jeśli kluczowym czynnikiem 
podejmowanych decyzji jest ochrona 
zdrowia publicznego; w tym względzie art. 
95 ust. 3 Traktatu wyraźnie wymaga, by 
zakładano wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzkiego, przy szczególnym 
uwzględnieniu wszelkich zmian opartych 
na faktach naukowych.

Uzasadnienie

Celem niniejszej dyrektywy powinno być doprecyzowanie praw pacjentów, a nie 
harmonizacja organizacji opieki zdrowotnej. Znajduje się to w zakresie wyłącznych 
kompetencji państw członkowskich.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

zasadniczym elementem wysokiego 
poziomu ochrony socjalnej w Europie, 
przyczyniając się do spójności społecznej 
i sprawiedliwości społecznej oraz 
zrównoważonego rozwoju. Są one także 
częścią szerszych ram usług użyteczności 
publicznej. Posiadają one szczególny 
status wśród usług świadczonych w 
interesie ogólnym z powodu swoich 
priorytetowych celów, którymi jest 
zagwarantowanie bezpieczeństwa 
pacjentów i zabezpieczenie publicznej 
opieki zdrowotnej.

Uzasadnienie

Mimo że przedmiotowa dyrektywa stanowi odrębną regulację usług zdrowotnych 
wyłączonych z zakresu obowiązywania dyrektywy usługowej, temat zdrowia traktowany jest 
w podobny sposób, jak wcześniej planowano w ramach dyrektywy usługowej. Należy 
zapewnić, aby przedmiotem usług zdrowotnych było wyższe dobro niż w przypadku innych 
usług.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

widzenia pacjenta, w szczególności w 
odniesieniu do pacjentów, w przypadku 
których skorzystanie z systemu opieki 
zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim jest konieczne.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(24) W żadnym przypadku pacjent nie 
powinien czerpać korzyści finansowych z 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
państwie członkowskim, a pokrycie 
kosztów powinno ograniczać się jedynie do 
kosztów rzeczywistych otrzymanej opieki 
zdrowotnej. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia powinno zwracać również 
inne powiązane koszty, jak np. koszty 
zabiegów terapeutycznych.

Uzasadnienie

Mimo że przedmiotowa dyrektywa stanowi odrębną regulację usług zdrowotnych 
wyłączonych z zakresu obowiązywania dyrektywy usługowej, temat zdrowia traktowany jest 
w podobny sposób, jak wcześniej planowano w ramach dyrektywy usługowej. Należy 
zapewnić, aby przedmiotem usług zdrowotnych było wyższe dobro niż w przypadku innych 
usług.

Poprawka 5

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 transgranicznej opieki 
zdrowotnej, niezależnie od sposobu jej 
zorganizowania, udzielenia czy 
finansowania oraz bez względu na jej 
publiczny czy prywatny charakter. 
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
ustawowych, prywatnych i łączonych 
systemów ubezpieczenia zdrowotnego. 
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Uzasadnienie

Należy dodać słowo „transgranicznej”, gdyż w innym wypadku powstaje niezgodność 
z art. 152 TWE (uzupełniające działanie Wspólnoty).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) rozporządzeń dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, w 
szczególności art. 22 rozporządzenia (WE) 
nr 1408/71 Rady z dnia 14 czerwca 1971 r. 
w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych, osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek i do członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie 
oraz rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego.

f) rozporządzeń dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, w 
szczególności art. 19, 20, 22 i 25
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 Rady z 
dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie 
stosowania systemów zabezpieczenia 
społecznego do pracowników najemnych, 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek i do członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie 
oraz art. 17, 18, 19, 20, 27 i 28
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) Dyrektywa 2002/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 5 listopada 2002 r. 
dotycząca ubezpieczeń na życie1;
1 Dz.U. L 345 z 19.12.2002, s. 1.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera gb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) Pierwsza dyrektywa Rady 
73/239/EWG z dnia 24 lipca 1973 roku 
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w sprawie koordynacji ustaw, 
rozporządzeń i przepisów 
administracyjnych dotyczących 
podejmowania i prowadzenia działalności 
w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich 
innych niż ubezpieczenia na życie1;
1Dz.U. L 228 z 16.08.73, s. 1.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) Dyrektywa Rady 93/49/EWG z dnia 18 
czerwca 1992 r. w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do 
ubezpieczeń bezpośrednich innych niż 
ubezpieczenia na życie (trzecia dyrektywa 
w sprawie ubezpieczeń innych niż 
ubezpieczenia na życie)1.
1Dz.U. L 228 z 11.08.92, s. 1.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sytuacji, w której konieczne jest 
udzielenie zgody na podjęcie właściwego 
leczenia w innym państwie członkowskim 
zgodnie z art. 22 rozporządzenia (WE) 
nr 1408/71, zastosowanie mają przepisy 
tego rozporządzenia; przepisów art. 6, 7, 8 
i 9 niniejszej dyrektywy nie stosuje się. 
Natomiast jeżeli ubezpieczony zamierza 
skorzystać z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim w innych 
okolicznościach, stosuje się art. 6, 7, 8 i 9 
niniejszej dyrektywy, a przepisów art. 22 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1408/71 nie 
stosuje się. Jednakże gdy spełnione są 
warunki udzielenia zgody, określone w art. 

Do dnia wejścia w życie rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004, w sytuacji, w której 
konieczne jest udzielenie zgody na 
podjęcie właściwego leczenia w innym 
państwie członkowskim zgodnie z art. 22 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, 
zastosowanie mają przepisy tego 
rozporządzenia; przepisów art. 6, 7, 8 i 9 
niniejszej dyrektywy nie stosuje się. 
Jednakże gdy spełnione są warunki 
udzielenia zgody, określone w art. 22 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1408/71, 
udzielenie zgody oraz zapewnienie 
świadczeń następuje zgodnie z tym 
rozporządzeniem. W tym przypadku nie 
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22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1408/71, 
udzielenie zgody oraz zapewnienie 
świadczeń następuje zgodnie z tym 
rozporządzeniem. W tym przypadku nie 
stosuje się art. 6, 7, 8 i 9 niniejszej 
dyrektywy.

stosuje się art. 6, 7, 8 i 9 niniejszej 
dyrektywy.

Uzasadnienie

Wykreślone zdanie włącza do niniejszej dyrektywy „opt-in” z 1408/71/WE – konsekwencje 
i możliwość administrowania są niejasne i należy odrzucić podważenie 1408.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia wejścia w życie rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004,
w sytuacji, w której konieczne jest 
udzielenie zgody na podjęcie właściwego 
leczenia w innym państwie członkowskim 
zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 
883/2004, zastosowanie mają przepisy 
tego rozporządzenia; przepisów art. 6, 7, 8 
i 9 niniejszej dyrektywy nie stosuje się. 
Natomiast jeżeli ubezpieczony zamierza 
skorzystać z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim w innych 
okolicznościach, stosuje się art. 6, 7, 8 i 9 
niniejszej dyrektywy, a przepisów art. 20 
rozporządzenia Rady (WE) nr 883/2004 
nie stosuje się. Jednakże gdy spełnione są 
warunki udzielenia zgody, określone w 
art. 20 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
883/2004, udzielenie zgody oraz 
zapewnienie świadczeń zawsze następuje 
zgodnie z tym rozporządzeniem. W tym 
przypadku nie stosuje się art. 6, 7, 8 i 9 
niniejszej dyrektywy.

Poprawka 12
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera g) – podpunkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) osobę ubezpieczoną w rozumieniu 
warunków polis odpowiednich 
prywatnych systemów ubezpieczenia 
zdrowotnego;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z art. 152 Traktatu państwo 
członkowskie leczenia odpowiedzialne jest 
w pełnym zakresie za organizację systemu 
opieki zdrowotnej i świadczonej opieki 
medycznej.

Uzasadnienie

Nie ma mowy o „stronie odbiorcy”, stąd odniesienie do TWE.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. da) organy 
państwa członkowskiego leczenia, bazując 
na uzyskiwanych danych, są 
odpowiedzialne za stały monitoring. Na 
podstawie wyników takiego monitoringu 
organy podejmują w razie potrzeby 
szybkie działania w celu zagwarantowania 
zdrowia publicznego i utrzymania 
równowagi finansowej systemu 
zabezpieczenia społecznego.

Uzasadnienie

Ponieważ dane są uzyskiwane tak czy inaczej, powinny móc być wykorzystywane do 
wspierania państw członkowskich w kształtowaniu ich krajowej polityki zdrowotnej –
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„działanie zamiast reagowania”.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W kontekście ogromnego znaczenia, 
jakie ma – szczególnie dla pacjentów –
zapewnienie jakości i bezpieczeństwa 
opieki transgranicznej, organizacje 
zaangażowane w sporządzanie norm i 
wytycznych, o których mowa w ust. 1 i 3, 
powinny jako minimum uwzględnić 
organizacje pacjentów, a w szczególności 
te o charakterze transgranicznym.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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. Właściwa instytucja
państwa członkowskiego ubezpieczenia 
zwraca ubezpieczonemu rzeczywiste koszty 
leczenia. W przypadku gdy istnieje kilka 
sposobów leczenia danej choroby lub 
obrażenia, pacjent ma prawo do zwrotu 
kosztów za wszystkie metody leczenia, 
które zostały w odpowiedni sposób 
wypróbowane i przetestowane przez 
międzynarodowe środowisko medyczne, 
nawet gdy metody te nie są dostępne w 
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zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, której koszty są 
pokrywane bez względu na to, gdzie jest 
świadczona.

państwie członkowskim ubezpieczenia 
pacjenta. W każdym przypadku zadaniem 
państwa członkowskiego ubezpieczenia 
jest określenie rodzaju opieki zdrowotnej, 
której koszty są pokrywane bez względu na 
to, gdzie jest świadczona.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie, że nie państwo członkowskie, lecz właściwa instytucja 
zabezpieczenia społecznego zobowiązana jest do pokrycia kosztów. Poprawka ta ma także na 
celu sprecyzowanie, że należy dokonać zwrotu nie tylko kosztów podlegających ustawowemu 
systemowi zabezpieczenia społecznego, lecz również kosztów podlegających systemom opieki 
zdrowotnej finansowanym przez państwo.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 
są przez właściwą instytucję państwa
członkowskiego 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.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie, że nie państwo członkowskie, lecz właściwa instytucja 
zabezpieczenia społecznego zobowiązana jest do pokrycia kosztów.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie posiadają 
mechanizm obliczania kosztów, które są 
zwracane ubezpieczonemu przez ustawowy 

4. Państwa członkowskie posiadają 
mechanizm obliczania kosztów, które są 
zwracane ubezpieczonemu przez ustawowy 
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system zabezpieczenia społecznego za 
opiekę zdrowotną świadczoną w innym 
państwie członkowskim. Mechanizm ten 
oparty jest na obiektywnych, 
niedyskryminacyjnych kryteriach, znanych 
z wyprzedzeniem, a zwrot kosztów 
zgodnie z tym mechanizmem następuje do 
wysokości nie niższej niż kwota, do której 
byłyby pokryte, gdyby takiej samej lub 
podobnej opieki zdrowotnej udzielono na 
terytorium państwa członkowskiego 
ubezpieczenia.

system opieki zdrowotnej za opiekę 
zdrowotną świadczoną w innym państwie 
członkowskim. Mechanizm ten oparty jest 
na obiektywnych, niedyskryminacyjnych 
kryteriach, znanych z wyprzedzeniem, a 
zwrot kosztów zgodnie z tym 
mechanizmem następuje do wysokości nie 
niższej niż kwota, do której byłyby 
pokryte, gdyby takiej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na terytorium 
państwa członkowskiego ubezpieczenia.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że zwrotowi podlegają nie tylko koszty pokrywane przez ustawowe 
ubezpieczenie społeczne, lecz także te z finansowanych przez państwo systemów opieki 
zdrowotnej lub systemów mieszanych.

Poprawka 19

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 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.
Podczas sporządzania tego wykazu 
Komisja uwzględnia specjalne stanowisko 
europejskich sieci referencyjnych, o 
których mowa w art. 15. 

Poprawka 20

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 

4. System uprzedniej zgody ma 
zastosowanie bez uszczerbku dla art. 3 ust. 
2 i ogranicza się do tego, co jest konieczne 
i proporcjonalne do uniknięcia takiego 
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prowadzić do dyskryminacji. wpływu oraz nie ma charakteru środka 
uznaniowego, mogącego prowadzić do 
dyskryminacji.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Odmowa opieki szpitalnej i 

specjalistycznej
8a. Państwo członkowskie leczenia może 
zezwolić poszczególnym podmiotom 
świadczącym opiekę zdrowotną na 
odmowę świadczenia opieki szpitalnej lub 
specjalistycznej pacjentom w innym 
państwie członkowskim, którzy udają się
do tego państwa członkowskiego z 
zamiarem poddania się leczeniu, jeżeli 
byłoby to szkodliwe dla innych pacjentów 
znajdujących się w podobnej sytuacji, 
przykładowo poprzez wydłużanie czasu 
oczekiwania na leczenie.

Uzasadnienie

Przejęcie ostatniego zdania z punktu 12 preambuły. W tekście przedmiotowej dyrektywy 
brakuje tego istotnego zdania znajdującego się w punkcie preambuły: w interesie pewności 
prawnej i większej jasności należałoby w tym miejscu dodać to zdanie. Cel umożliwienia 
pacjentom opieki zdrowotnej możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy nie może 
zostać zatarty przez nieograniczony dostęp pacjentów z innych państw członkowskich.

Poprawka 22

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 

1. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że podstawą procedur 
administracyjnych dotyczących 
korzystania z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim odnośnie 
jakiejkolwiek uprzedniej zgody, o której 
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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, 
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.

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, 
niedyskryminujące, uprzednio podane do 
wiadomości kryteria, które są konieczne i 
proporcjonalne do celu, jaki ma zostać 
osiągnięty. Do dnia wejścia w życie 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004, 
ubezpieczony otrzymuje zgodę na 
podstawie rozporządzeń dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, o których mowa w art. 3 ust. 
1 lit. f) niniejszej dyrektywy, zgodnie z art. 
22 ust. 1 lit. c) i art. 22 ust. 2 
rozporządzenia 1408/71. Od dnia wejścia 
w życie rozporządzenia (WE) nr 883/2004, 
ubezpieczony otrzymuje zgodę na 
podstawie rozporządzeń dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, o których mowa w art. 3 ust. 
1 lit. f), zgodnie z art. 20 rozporządzenia 
(WE) 883/2004.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

10. Państwa członkowskie ubezpieczenia 
zapewniają funkcjonowanie mechanizmów 
służących udzielaniu pacjentom na 
wniosek informacji dotyczących uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim oraz zasad i warunków 
mających zastosowanie, między innymi, w 
przypadku szkody spowodowanej 
skorzystaniem z opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim. W 
informacjach o transgranicznej opiece 
zdrowotnej wyraźnie rozróżnia się prawa 
przysługujące pacjentom na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz prawa 
wynikające z rozporządzeń dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, o których mowa w art. 3 ust. 
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1 lit. f). 

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie powołują 
krajowe punkty kontaktowe do spraw 
transgranicznej opieki zdrowotnej oraz 
podają Komisji ich nazwy i dane 
kontaktowe.

1. Państwa członkowskie powołują 
krajowe punkty kontaktowe do spraw 
transgranicznej opieki zdrowotnej oraz 
podają Komisji ich nazwy i dane 
kontaktowe. Państwa członkowskie 
gwarantują, że organizacje pacjentów, 
fundusze ubezpieczenia zdrowotnego i 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną są 
zaangażowane w działalność krajowych 
punktów kontaktowych. 

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) rejestruje wszelkie działania w 
państwie członkowskim leczenia na 
podstawie art. 6, 7, 8, 9 i 15 i zgłasza je do 
odpowiednich organów państwa 
członkowskiego leczenia. Podmioty 
świadczące usługi zdrowotne dostarczają 
wymaganych informacji, jak tylko wejdą 
w ich posiadanie.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie możliwie jak najmniej skomplikowanego przebiegu 
procedury.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

wzajemnie pomocy niezbędnej do 
wdrożenia niniejszej dyrektywy i 
zawierają w tym celu porozumienia.

Poprawka 27

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 krajowym, regionalnym, 
lokalnym, także z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i transgranicznej opieki 
zdrowotnej świadczonej okresowo lub 
okazjonalnie oraz zawierają porozumienia 
w tym celu.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 a
Regiony przygraniczne

W celu ustanowienia w przyszłości jak 
najbardziej skutecznej polityki w zakresie 
opieki zdrowotnej Komisja wyznacza 
regiony przygraniczne jako obszary 
próbne, na których możliwe jest dokładne 
przetestowanie, przeanalizowanie i 
ocenienie innowacyjnych inicjatyw 
odnoszących się do transgranicznej opieki 
zdrowotnej.

Poprawka 29
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest odpowiedzialna za 
gromadzenie wymaganych informacji w 
celu zobrazowania transgranicznych 
przepływów pacjentów i lekarzy, tak by 
móc szybko zapobiegać niekorzystnym 
skutkom i bardziej stymulować pozytywne 
wyniki. Komisja załącza te informacje do 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.
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