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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Usługi opieki zdrowotnej zostały wyłączone z dyrektywy o usługach, ponieważ są to usługi 
użyteczności publicznej, zatem powinny zostać objęte szczegółowymi przepisami 
gwarantującymi bezwzględne przestrzeganie zasad równości dostępu, powszechności, 
jakości, bezpieczeństwa i solidarności.

Zdrowia nie można traktować jak zwykłego produktu rynku wewnętrznego, ponieważ usługi 
opieki zdrowotnej przyczyniają się w ogromnym stopniu do budowy spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej.

Dyrektywa w sprawie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej nie może być 
zatem narzędziem promocji „turystyki medycznej”, której rozwój mógłby wytworzyć 
rzeczywisty brak równości szans w dostępie do opieki, prowadząc do utworzenia systemu 
zdrowia „dwóch prędkości”, z którego korzyści czerpaliby tylko pacjenci najlepiej 
poinformowani i najzamożniejsi.

Zgodnie z traktatami, gwarantującymi podstawową swobodę przemieszczania się, oraz przy 
poszanowaniu zasady pomocniczości, w myśl której uznaje się, że każde państwo 
członkowskie posiada kompetencje w zakresie organizacji i finansowania systemu opieki 
zdrowotnej i ochrony socjalnej oraz zarządzania nimi, Unia Europejska może wnieść 
zasadniczą wartość dodaną w zakresie mobilności pacjentów. Złożoność, różnorodność i 
specyfika systemów zdrowotnych wymaga optymalnej współpracy między państwami w 
zakresie badań oraz wymiany informacji medycznych i administracyjnych, jak również 
pogłębionej refleksji nad sposobami połączenia tych specyficznych obszarów w celu 
zagwarantowania pewności prawa zarówno pacjentom, jak i pracownikom służby zdrowia i 
podmiotom świadczącym usługi z zakresu opieki zdrowotnej.

Wniosek Komisji tylko częściowo rozwiązuje ten problem, ograniczając się do kodyfikacji 
orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, które są niczym innym jak konsekwencją dowiedzionej 
próżni prawnej.

Proponowany akt prawny jest niewystarczający w kwestii definicji kluczowych pojęć (opieka 
szpitalna i pozaszpitalna, usługi opieki zdrowotnej, rozsądny okres oczekiwania, szkoda itd.), 
uściśleń co do połączeń między dyrektywą a istniejącymi rozporządzeniami (1408/71 i 
883/2004), ponoszenia kosztów dalszej opieki zdrowotnej i odpowiedzialności w przypadku 
ewentualnych komplikacji pooperacyjnych oraz wzajemnego uznawania recept, przez co 
zwiększa brak pewności prawa zamiast go likwidować.

Należy wyjaśnić zasady ustalania cen i zwrotu kosztów oraz warunki funkcjonowania 
systemu wniosków o wydanie przez państwa członkowskie uprzedniej zgody na pokrycie 
kosztów opieki zdrowotnej, by w ten sposób zapobiec powstawaniu nierówności szans 
między pacjentami.

System uprzedniej zgody nie powinien być postrzegany jako hamulec dla mobilności, lecz 
jako udogodnienie dla pacjentów, którzy dzięki niemu będą lepiej informowani i otrzymają 
poradę w trakcie poszukiwań najodpowiedniejszej usługi opieki zdrowotnej, zgodnie z zasadą 
niedyskryminacji.
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Co więcej, pozwala on zachować podstawowe funkcje publicznej służby zdrowia, tzn. 
spójność społeczną i terytorialną oraz utrzymanie równowagi finansowej publicznych 
systemów zabezpieczeń społecznych, które są gwarancją prawdziwej polityki solidarności w 
dziedzinie służby zdrowia.

W przypadku opieki nieobjętej obowiązkiem uzyskania uprzedniej zgody wcześniejsza 
deklaracja pozwala sprawdzić, czy pacjent otrzymał przed wyjazdem wszystkie konieczne 
informacje.

W kontekście starzenia się społeczeństwa, z czym wiążą się trudności w odróżnieniu usług 
opieki medycznej od usług opieki socjalnej, należy opracować długoterminową koncepcję 
opieki zdrowotnej, gdyż problem ten dotyczy wielu państw członkowskich.

Niezwykle ważne jest połączenie mobilności pacjentów z kwestią pracowników służby 
zdrowia ze względu na silny związek między tymi dwoma stronami, aby zapewnić z jednej 
strony wysokiej jakości bezpieczną opiekę, a z drugiej czuwać nad utrzymaniem 
demograficznej równowagi medycznej w pewnych państwach członkowskich. Brak 
równoczesnej refleksji na temat sytuacji pracowników służby zdrowia, ich szkoleń 
zawodowych oraz uznania ich kwalifikacji jest niedociągnięciem przynoszącym szkodę 
samym pacjentom, jako że dyrektywa z 2005 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych jest 
niedostosowana do sektora opieki zdrowotnej.

Zdrowie publiczne jest kluczem do rozwoju gospodarczego. Umożliwienie obywatelom 
dostępu do pełniejszych informacji oraz poszukiwania lepszej opieki zdrowotnej, pozwolenie 
na lepsze leczenie bez faworyzowania konsumeryzmu a turystyki medycznej, spójniejsza i 
solidarniejsza wizja praw pacjentów bez zwiększania nierówności społecznej i terytorialnej, 
zapewnienie określonego poziomu pewności prawa dla pacjentów i dla pracowników, 
utrzymanie systemów ochrony socjalnej, zoptymalizowanie postępów badań, tak aby 
przynosiły korzyści wszystkim: to wyzwania stojące przed UE w tej dziedzinie, zasadniczej 
dla europejskiego modelu społecznego, by każdy obywatel w swoim codziennym życiu 
postrzegał Europę jako rozwiązanie, a nie jako problem.

POPRAWKI

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

Poprawka1
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niniejsza dyrektywa uwzględnia prawa 
podstawowe i przestrzega ogólnych zasad 
prawa uznanych w szczególności w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej. 
Prawo dostępu do opieki zdrowotnej i 
prawo do korzystania z leczenia na 
warunkach ustanowionych w 
ustawodawstwach i praktykach krajowych 
są uznane w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. W 
szczególności niniejszą dyrektywę należy 
wdrażać i stosować z należytym 
poszanowaniem praw do życia prywatnego 
i rodzinnego, ochrony danych osobowych, 
równości wobec prawa i zasady 
niedyskryminacji oraz prawa do 
skutecznego środka prawnego i dostępu do 
bezstronnego sądu, zgodnie z ogólnymi 
zasadami prawa określonymi w art. 7, 8, 
20, 21 i 47 Karty.

(3) Niniejsza dyrektywa uwzględnia prawa 
podstawowe i przestrzega ogólnych zasad 
prawa uznanych w szczególności w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej.
Prawo dostępu do opieki zdrowotnej i 
prawo do korzystania z leczenia na 
warunkach ustanowionych w 
ustawodawstwach i praktykach krajowych 
są uznane w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. W 
szczególności niniejszą dyrektywę należy 
wdrażać i stosować z należytym 
poszanowaniem praw do życia prywatnego 
i rodzinnego, ochrony danych osobowych, 
równości wobec prawa i zasady 
niedyskryminacji, podstawowych wyborów 
etycznych państw członkowskich oraz 
prawa do skutecznego środka prawnego i 
dostępu do bezstronnego sądu, zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa określonymi w 
art. 7, 8, 20, 21 i 47 Karty.

Uzasadnienie

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W niniejszej dyrektywie uwzględnia 
się swobodę każdego z państw 
członkowskich w zakresie podejmowania 
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decyzji o rodzaju opieki zdrowotnej 
uznawanym przez nie za odpowiedni oraz 
nie narusza się jej. Żaden zapis w 
niniejszej dyrektywie nie może być 
interpretowany w sposób podważający 
podstawowe wybory etyczne państw 
członkowskich, zwłaszcza w odniesieniu 
do ochrony prawa każdego człowieka do
życia.

Uzasadnienie

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Zgodnie z orzecznictwem 
Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości pacjenci i podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną mają prawo
udać się do dowolnego państwa 
członkowskiego w celu uzyskania lub 
świadczenia pomocy medycznej. Dlatego 
niezmiernie ważne jest, by transgraniczny 
przepływ pacjentów i usług medycznych w 
Unii Europejskiej był utrudniany w jak 
najmniejszym stopniu.

Uzasadnienie

Wspólnym zasadom rynku wewnętrznego należy zawsze przyznać pierwszeństwo. Chociaż 
systemy opieki zdrowotnej należą do kompetencji państw członkowskich, to jednak pacjenci i 
pracownicy służby zdrowia przekraczają granice, dlatego też Unia Europejska powinna 
prowadzić działania w tych obszarach. Jednocześnie przepływ pacjentów i pracowników 
służby zdrowia powinien być w jak najmniejszym stopniu utrudniony poprzez ograniczenia, 
aby państwa członkowskie mogły zagwarantować swobodny przepływ osób w Unii 
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Europejskiej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie ogólnych ram świadczenia 
we Wspólnocie bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości oraz zapewnienie 
mobilności pacjentów i swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej i 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia, przy 
jednoczesnym pełnym poszanowaniu 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego związanych ze zdrowiem, za 
organizację i świadczenie opieki 
zdrowotnej i medycznej oraz za udzielanie 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego, 
w szczególności na wypadek choroby.

(8) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie ogólnych ram świadczenia 
we Wspólnocie bezpiecznej i efektywnej 
transgranicznej opieki zdrowotnej o 
wysokiej jakości, zapewnienie mobilności 
pacjentów i swobody świadczenia opieki 
zdrowotnej i wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia oraz ułatwienie zapewnienia 
transgranicznej opieki zdrowotnej, przy 
jednoczesnym pełnym poszanowaniu 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie świadczeń z zabezpieczenia 
społecznego związanych ze zdrowiem, za 
organizację i świadczenie opieki 
zdrowotnej i medycznej oraz za udzielanie 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego, 
w szczególności na wypadek choroby.

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej 
powinny, w określonych okolicznościach, wyraźnie wskazywać na korzyści wynikające z 
transgranicznej opieki zdrowotnej. Dotyczy to w szczególności obszaru rzadko występujących 
chorób, w przypadku których wysokiej jakości leczenie może nie być dostępne w granicach 
danego państwa członkowskiego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” obejmuje następujące 

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” oznacza:
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sposoby świadczenia opieki zdrowotnej:
- korzystanie z opieki zdrowotnej za 
granicą (tzn. pacjent udaje się na leczenie 
do podmiotu świadczącego opiekę 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim) - zjawisko określane 
mianem „mobilności pacjentów”;

- pacjent fizycznie odwiedza podmiot 
świadczący opiekę zdrowotną w państwie 
członkowskim innym niż to, w którym 
pacjent należy do systemu zabezpieczenia 
społecznego, z zamiarem skorzystania tam 
z usług zdrowotnych – zjawisko określane 
mianem „mobilności pacjentów”;

- transgraniczne świadczenie opieki 
zdrowotnej (tzn. dostarczanie usług z 
terytorium jednego państwa 
członkowskiego na terytorium innego
państwa); takie jak usługi w zakresie 
telemedycyny, diagnostyka i wydawanie 
recept na odległość, usługi laboratoryjne;

- usługa zdrowotna sama przekracza 
granice, wirtualnie lub w inny sposób: 
pacjent nie udaje się fizycznie do innego
państwa członkowskiego, niemniej jednak 
otrzymuje usługi zdrowotne z terytorium 
państwa członkowskiego innego niż to, w 
którym pacjent należy do systemu 
zabezpieczenia społecznego, takie jak 
telechirurgia, konsultacje medyczne,
wydawanie recept i usługi laboratoryjne na 
odległość – zjawisko określane mianem 
„telemedycyny”; 

- stała obecność podmiotu świadczącego 
opiekę zdrowotną (tzn. zakładanie 
podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną 
w innym państwie członkowskim); oraz

- stała obecność podmiotu świadczącego 
opiekę zdrowotną (tzn. zakładanie 
podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną 
w innym państwie członkowskim); oraz

- czasowa obecność osób (tzn. mobilność 
pracowników służby zdrowia, np. czasowe 
przemieszczenie się do państwa 
członkowskiego pacjenta w celu 
świadczenia usług).

- czasowa obecność osób (tzn. mobilność 
pracowników służby zdrowia, np. czasowe 
przemieszczenie się do państwa 
członkowskiego pacjenta w celu 
świadczenia usług);
- zakup wyrobów związanych z opieką 
zdrowotną, takich jak wyroby medyczne i 
lekarstwa, w państwie członkowskim 
innym niż to, w którym kupujący należy 
do systemu zabezpieczenia społecznego; 
może temu towarzyszyć, chociaż 
niekoniecznie, fizyczny wyjazd pacjenta do 
takiego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Pierwsza część poprawki ma na celu poprawę sformułowania tekstu. Druga część dotyczy 
zakupu wyrobów związanych z opieką zdrowotną, które były przedmiotem między innymi 
wyroku wydanego w sprawie Decker, który powinien zostać uwzględniony w dyrektywie 
mającej na celu skodyfikowanie orzeczeń wydanych w sprawach Kohll i Decker.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Państwa członkowskie uznały w 
konkluzjach Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej, że istnieje 
zbiór zasad funkcjonowania podzielanych 
przez systemy zdrowotne w całej 
Wspólnocie. Te zasady funkcjonowania 
obejmują jakość, bezpieczeństwo, opiekę 
zdrowotną opartą na dowodach naukowych 
i podstawach etycznych, zaangażowanie 
pacjentów, rekompensatę, podstawowe 
prawo do prywatności przy poszanowaniu 
zasad przetwarzania danych osobowych 
oraz poufność. Pacjenci, pracownicy 
służby zdrowia i instytucje odpowiedzialne 
za systemy zdrowotne muszą być w stanie 
funkcjonować w oparciu o przestrzeganie 
tych wspólnych zasad oraz o struktury 
ustanowione w celu ich wdrożenia w całej 
Wspólnocie. Właściwe jest zatem 
wprowadzenie wymogu, by instytucje 
państwa członkowskiego, na terytorium 
którego świadczona jest opieka zdrowotna, 
ponosiły odpowiedzialność za zapewnienie 
przestrzegania wspomnianych zasad 
funkcjonowania. Jest to niezbędny 
warunek zagwarantowania zaufania 
pacjentów do transgranicznej opieki 
zdrowotnej, koniecznego do osiągnięcia 
mobilności pacjentów i swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej na rynku 
wewnętrznym, jak też wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia.

(11) Państwa członkowskie uznały w 
konkluzjach Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej, że istnieje 
zbiór zasad funkcjonowania podzielanych 
przez systemy zdrowotne w całej 
Wspólnocie. Te zasady funkcjonowania 
obejmują jakość, bezpieczeństwo, opiekę 
zdrowotną opartą na dowodach naukowych 
i podstawach etycznych, zaangażowanie 
pacjentów, rekompensatę, podstawowe 
prawo do prywatności przy poszanowaniu 
zasad przetwarzania danych osobowych 
oraz poufność. Pacjenci, pracownicy 
służby zdrowia i instytucje odpowiedzialne 
za systemy zdrowotne muszą być w stanie 
funkcjonować w oparciu o przestrzeganie 
tych wspólnych zasad oraz o struktury 
ustanowione w celu ich wdrożenia w całej 
Wspólnocie. Właściwe jest zatem 
wprowadzenie wymogu, by instytucje 
państwa członkowskiego, na terytorium 
którego świadczona jest opieka zdrowotna, 
ponosiły odpowiedzialność za zapewnienie 
przestrzegania wspomnianych zasad 
funkcjonowania. Jest to niezbędny 
warunek zagwarantowania zaufania 
pacjentów do transgranicznej opieki 
zdrowotnej, koniecznego do osiągnięcia 
mobilności pacjentów i swobody 
świadczenia opieki zdrowotnej na rynku 
wewnętrznym, jak też wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia. Niemniej w świetle tych 
wspólnych zasad akceptuje się fakt, że 
państwa członkowskie podejmują ze 
względów etycznych różne decyzje 
dotyczące dostępności niektórych 
rodzajów leczenia oraz konkretnych 
warunków dostępu do niego. Niniejsza 
dyrektywa nie narusza różnorodności 
etycznej. Nie nakłada ona na państwa 
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członkowskie obowiązku udostępniania na 
swoim terytorium leczenia i usług ani 
pokrywania kosztów takiego leczenia (z 
którego skorzystano w innym państwie 
członkowskim), które nie jest dozwolone w 
świetle krajowych przepisów ustawowych i 
wykonawczych oraz kodeksów 
postępowania obowiązujących 
pracowników służby zdrowia.

Uzasadnienie

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W kilku orzeczeniach Trybunał 
Sprawiedliwości uznał prawo pacjentów 
jako osób ubezpieczonych do zwrotu 
kosztów opieki zdrowotnej świadczonej w 
innym państwie członkowskim w ramach 
ich ustawowego systemu zabezpieczenia 
społecznego. Trybunał orzekł, że przepisy 
Traktatu dotyczące swobody świadczenia 
usług obejmują swobodę korzystających z 
opieki zdrowotnej, w tym osób, w 
przypadku których leczenie jest konieczne,
w zakresie udania się do innego państwa 
członkowskiego w celu skorzystania tam z 
takiej opieki. Znajduje to także 
zastosowanie do korzystających z opieki 
zdrowotnej zamierzających uzyskać opiekę 
zdrowotną w innym państwie 
członkowskim za pośrednictwem innych 
środków, przykładowo za pośrednictwem 

(18) W kilku orzeczeniach Trybunał 
Sprawiedliwości uznał prawo pacjentów do 
zwrotu kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim lub kosztów towarów 
zakupionych tam w związku z opieką 
zdrowotną w ramach ustawowego systemu 
zabezpieczenia społecznego, do którego 
pacjenci przynależą. Trybunał orzekł, że 
przepisy Traktatu dotyczące swobody 
świadczenia usług i obrotu towarami
obejmują swobodę pacjentów w zakresie 
zamierzonego skorzystania z usług opieki 
zdrowotnej i zamierzonego nabycia 
towarów związanych z opieką zdrowotną 
w innym państwie członkowskim.
Znajduje to także zastosowanie do 
korzystających z opieki zdrowotnej 
zamierzających skorzystać z usług opieki 
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usług e-zdrowia. Podczas gdy prawo 
wspólnotowe nie narusza kompetencji 
państw członkowskich do kształtowania 
ich systemów ochrony zdrowia i 
zabezpieczenia społecznego, państwa 
członkowskie, wykonując te kompetencje, 
muszą przestrzegać prawa wspólnotowego, 
w szczególności przepisów Traktatu 
dotyczących swobody świadczenia usług.
Przepisy te zakazują państwom 
członkowskim wprowadzania oraz 
utrzymywania nieuzasadnionych 
ograniczeń w zakresie korzystania z tej
swobody w sektorze opieki zdrowotnej.

zdrowotnej za pośrednictwem 
telemedycyny z państwa członkowskiego 
innego niż to, w którym pacjenci 
przynależą do systemu zabezpieczenia 
społecznego. Podczas gdy prawo 
wspólnotowe nie narusza kompetencji 
państw członkowskich do kształtowania 
ich systemów ochrony zdrowia i 
zabezpieczenia społecznego, państwa 
członkowskie, wykonując te kompetencje, 
muszą przestrzegać prawa wspólnotowego, 
w szczególności przepisów Traktatu 
dotyczących swobody świadczenia usług i 
obrotu towarami. Przepisy te zakazują 
państwom członkowskim wprowadzania 
oraz utrzymywania nieuzasadnionych 
ograniczeń w zakresie takich swobód.

Uzasadnienie

Niniejszy punkt preambuły dotyczy nie tylko usług, ale także nabywania towarów w kontekście 
transgranicznej opieki zdrowotnej. Wprowadzenie poprawki przyczyni się również do 
lepszego sformułowania punktu preambuły.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Należy wprowadzić wymóg, aby także 
pacjenci korzystający z opieki zdrowotnej 
w innym państwie członkowskim w 
okolicznościach innych niż przewidziane w 
kontekście koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, ustanowionej 
w drodze rozporządzenia (WE) nr 1408/71, 
mieli możliwość korzystania z zasad 
dotyczących swobodnego przepływu usług 
zgodnie z Traktatem oraz postanowieniami 
niniejszej dyrektywy. Pacjenci powinni 
otrzymać gwarancję pokrycia kosztów 
takiej opieki zdrowotnej co najmniej na 
poziomie stosowanym do takiej samej lub 
podobnej opieki zdrowotnej w przypadku, 
gdyby udzielono jej na terytorium ich 
państwa członkowskiego ubezpieczenia. 

(21) Należy wprowadzić wymóg, aby także 
pacjenci korzystający z opieki zdrowotnej 
w innym państwie członkowskim w 
okolicznościach innych niż przewidziane w 
kontekście koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, ustanowionej 
w drodze rozporządzenia (WE) nr 1408/71, 
mieli możliwość korzystania z zasad 
dotyczących swobodnego przepływu usług 
i towarów zgodnie z Traktatem oraz 
postanowieniami niniejszej dyrektywy.
Pacjenci powinni otrzymać gwarancję 
pokrycia kosztów takiej opieki zdrowotnej 
i takich towarów co najmniej na poziomie 
stosowanym do takiej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej lub towarów w 
przypadku, gdyby udzielono jej lub 
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Zapewnia to pełne poszanowanie 
odpowiedzialności państw członkowskich 
za określanie zakresu uprawnień ich 
obywateli do opieki zdrowotnej oraz 
pozwala uniknąć istotnego wpływu na 
finansowanie krajowych systemów opieki 
zdrowotnej. W ustawodawstwie krajowym 
państwa członkowskie mogą jednak 
przewidzieć, że zwrot kosztów leczenia 
następuje według stawek obowiązujących 
w państwie członkowskim leczenia w 
przypadku, gdy jest to korzystniejsze dla 
pacjenta. Sytuacja taka będzie miała 
miejsce szczególnie w przypadku każdego 
leczenia prowadzonego w ramach 
europejskich sieci referencyjnych 
wspomnianych w art. 15 niniejszej 
dyrektywy.

zakupiono je na terytorium ich państwa 
członkowskiego ubezpieczenia. Zapewnia 
to pełne poszanowanie odpowiedzialności 
państw członkowskich za określanie 
zakresu uprawnień ich obywateli do opieki 
zdrowotnej oraz pozwala uniknąć istotnego 
wpływu na finansowanie krajowych 
systemów opieki zdrowotnej. W 
ustawodawstwie krajowym państwa 
członkowskie mogą jednak przewidzieć, że 
zwrot kosztów leczenia następuje według 
stawek obowiązujących w państwie 
członkowskim leczenia w przypadku, gdy 
jest to korzystniejsze dla pacjenta. Sytuacja 
taka będzie miała miejsce szczególnie w 
przypadku każdego leczenia prowadzonego 
w ramach europejskich sieci 
referencyjnych wspomnianych w art. 15 
niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa dotyczy nie tylko usług, ale także nabywania towarów w kontekście 
transgranicznej opieki zdrowotnej. Wprowadzenie poprawki przyczyni się również do 
lepszego sformułowania punktu preambuły.

Poprawka 9

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 lub nabytych tam 
towarów. Pokrycie kosztów powinno 
ograniczać się jedynie do kosztów 
rzeczywistych.

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa dotyczy nie tylko usług, ale także nabywania towarów w kontekście 
transgranicznej opieki zdrowotnej. Wprowadzenie poprawki przyczyni się również do 
lepszego sformułowania punktu preambuły.
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Poprawka 10

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 ani kosztów zakupu towarów w 
innym państwie członkowskim, jeżeli takie 
leczenie lub towary nie są 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 i nabywane tam towary, 
zgodnie z przepisami tego państwa 
członkowskiego.

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa dotyczy nie tylko usług, ale także nabywania towarów w kontekście 
transgranicznej opieki zdrowotnej. Wprowadzenie poprawki przyczyni się również do 
lepszego sformułowania punktu preambuły.

Poprawka 11

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 

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

Uzasadnienie

W celu zachowania pewności prawnej i z powodu praktycznych skutków w zakresie 
zapewniania produktów leczniczych nie należy odchodzić od zasady określonej w art. 6 
dyrektywy 2001/83/WE, że do obrotu można wprowadzać tylko produkty lecznicze 
dopuszczone do obrotu w danym państwie członkowskim.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wszelka opieka zdrowotna, która nie 
jest traktowana jako opieka szpitalna 
zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, 
powinna zostać uznana za opiekę 
pozaszpitalną. W świetle orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie 
swobodnego przepływu usług należy 
znieść wymóg uprzedniej zgody na zwrot 
kosztów przez ustawowy system 
zabezpieczenia społecznego państwa 
członkowskiego ubezpieczenia w 
przypadku pozaszpitalnej opieki 
zdrowotnej świadczonej w innym państwie 
członkowskim. O ile zwrot kosztów takiej 
opieki pozostaje w granicach zakresu 
świadczeń gwarantowanych w ramach 
systemu ubezpieczenia zdrowotnego 
państwa członkowskiego ubezpieczenia, 
zniesienie wymogu uprzedniej zgody nie 
powinno naruszyć równowagi finansowej 
systemów zabezpieczenia społecznego.

(29) Wszelka opieka zdrowotna, która nie 
jest traktowana jako opieka szpitalna 
zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy 
oraz ustawodawstwa państwa 
członkowskiego ubezpieczenia, powinna 
zostać uznana za opiekę pozaszpitalną. W 
świetle orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości w dziedzinie swobodnego 
przepływu usług należy znieść wymóg 
uprzedniej zgody na zwrot kosztów przez 
ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego państwa członkowskiego 
ubezpieczenia w przypadku pozaszpitalnej 
opieki zdrowotnej świadczonej w innym 
państwie członkowskim. Wprowadzenie 
systemu wcześniejszej deklaracji w 
przypadku opieki pozaszpitalnej powinno 
umożliwić zagwarantowanie, że pacjent 
przed swoim wyjazdem otrzyma wszelkie 
konieczne informacje. Taki system nie 
może jednak podawać w wątpliwość 
zasady automatycznego wydawania 
pozwolenia na opiekę pozaszpitalną.

Uzasadnienie

Równolegle do systemu uprzedniego wydawania zgody, który mogą wprowadzać państwa 
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członkowskie ubezpieczenia w odniesieniu do opieki szpitalnej i specjalistycznej, należy 
stworzyć możliwości wprowadzenia systemu wcześniejszej deklaracji. W ramach tej 
procedury, której celem jest wyłącznie zagwarantowanie, że pacjent otrzymał przed swoim 
wyjazdem wszelkie niezbędne informacje, państwo członkowskie ubezpieczenia nie może 
odmówić pokrycia kosztów.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Można odmówić uprzedniego 
wydania zgody jedynie w ramach 
sprawiedliwej i przejrzystej procedury. 
Określone przez państwa członkowskie 
zasady składania wniosków o wydanie 
zgody oraz możliwe przyczyny odmowy 
powinny zostać ogłoszone z 
wyprzedzeniem. Odmowa powinna 
ograniczać się do koniecznych 
przypadków, powinna być współmierna do 
celów wytyczonych dla wdrożenia systemu 
uprzedniego wydawania zgody.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) O formie i liczbie takich krajowych 
punktów kontaktowych powinny 
decydować państwa członkowskie.
Krajowe punkty kontaktowe mogą również 
zostać włączone w istniejące ośrodki 
informacyjne lub opierać się na ich 
funkcjonowaniu, pod warunkiem 
wyraźnego wskazania, że placówki te 
pełnią także rolę krajowych punktów 
kontaktowych do spraw transgranicznej 
opieki zdrowotnej. Krajowe punkty 
kontaktowe powinny dysponować 
odpowiednim wyposażeniem w celu 

(36) O formie i liczbie takich krajowych 
punktów kontaktowych powinny 
decydować państwa członkowskie.
Krajowe punkty kontaktowe mogą również 
zostać włączone w istniejące ośrodki 
informacyjne lub opierać się na ich 
funkcjonowaniu, pod warunkiem 
wyraźnego wskazania, że placówki te 
pełnią także rolę krajowych punktów 
kontaktowych do spraw transgranicznej 
opieki zdrowotnej. Krajowe punkty 
kontaktowe powinny dysponować 
odpowiednim wyposażeniem w celu 
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udzielania informacji z zakresu głównych 
zagadnień transgranicznej opieki 
zdrowotnej oraz w razie potrzeby udzielać 
pacjentom praktycznej pomocy. Komisja 
powinna współpracować z państwami 
członkowskimi w celu ułatwienia 
współdziałania krajowych punktów 
kontaktowych do spraw transgranicznej 
opieki zdrowotnej, łącznie z tworzeniem 
dostępu do informacji na poziomie 
Wspólnoty, przykładowo za 
pośrednictwem unijnego portalu 
„Zdrowie”. Funkcjonowanie krajowych 
punktów kontaktowych nie powinno 
wykluczać ustanowienia przez państwa 
członkowskie innych powiązanych 
punktów kontaktowych na poziomie 
regionalnym lub lokalnym, 
odzwierciedlających specyficzną 
organizację ich systemów opieki 
zdrowotnej.

udzielania informacji z zakresu głównych 
zagadnień transgranicznej opieki 
zdrowotnej oraz w razie potrzeby udzielać 
pacjentom praktycznej pomocy. Punkty 
kontaktowe nie powinny udzielać porad 
prawnych w poszczególnych przypadkach.
Komisja powinna współpracować z 
państwami członkowskimi w celu 
ułatwienia współdziałania krajowych 
punktów kontaktowych do spraw 
transgranicznej opieki zdrowotnej, łącznie 
z tworzeniem dostępu do informacji na 
poziomie Wspólnoty, przykładowo za 
pośrednictwem unijnego portalu 
„Zdrowie”. Funkcjonowanie krajowych 
punktów kontaktowych nie powinno 
wykluczać ustanowienia przez państwa 
członkowskie innych powiązanych 
punktów kontaktowych na poziomie 
regionalnym lub lokalnym, 
odzwierciedlających specyficzną 
organizację ich systemów opieki 
zdrowotnej. Punkty kontaktowe mogą 
zatem być tworzone nie tylko przy 
organach administracyjnych, lecz także 
przy właściwych organizacjach 
branżowych, którym państwa 
członkowskie zlecą to zadanie.

Uzasadnienie

Uwzględnienie organizacji branżowych pozwoliłoby uniknąć niebezpieczeństwa 
wprowadzania podwójnych struktur i powiązanych z tym kosztów, ponieważ już dziś powierza 
im się część wymienionych zadań informacyjnych. Ponadto w ten sposób można by zapewnić, 
że wiedza specjalistyczna danych organizacji branżowych będzie również uwzględniania w 
pracy punktów kontaktowych. Doradztwo prawne w poszczególnych przypadkach 
przekraczałoby kompetencje punktów kontaktowych i prowadziłoby do powstawania pytań z 
zakresu odpowiedzialności.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38a) Komisja powinna wzmacniać 
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wzajemną pomoc między krajowymi 
organami odpowiedzialnymi za 
monitorowanie jakości, dobrowolną 
certyfikację działalności, certyfikaty 
jakości i współpracę stowarzyszeń 
branżowych oraz powinna wspierać 
opracowanie kodeksów postępowania dla 
podmiotów świadczących usługi opieki 
zdrowotnej.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W przypadku, gdy produkty lecznicze 
dopuszczone do obrotu w państwie 
członkowskim pacjenta zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, zostały przepisane w 
innym państwie członkowskim na 
nazwisko danego pacjenta, uznanie 
medyczne takich recept oraz zrealizowanie 
ich w państwie członkowskim pacjenta 
powinno być co do zasady możliwe. 
Zniesienie barier natury regulacyjnej i 
administracyjnej w odniesieniu do takiego 
uznania nie narusza w każdym 
pojedynczym przypadku wymogu 
udzielenia odpowiedniej zgody przez 
lekarza prowadzącego leczenie pacjenta 
lub farmaceutę, jeżeli jest to uzasadnione 
ochroną zdrowia człowieka oraz konieczne 
i proporcjonalne do tego celu. Takie 
uznanie medyczne nie powinno także 
naruszać decyzji państwa członkowskiego 
ubezpieczenia dotyczącej włączenia tych 
produktów leczniczych w zakres 
świadczeń objętych jego systemem 
zabezpieczenia społecznego. Wdrożenie 
zasady uznania ułatwi przyjęcie środków 
koniecznych dla zapewnienia 

(39) W przypadku, gdy produkty lecznicze 
dopuszczone do obrotu w państwie 
członkowskim pacjenta zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi zostały przepisane w 
innym państwie członkowskim na 
nazwisko danego pacjenta, uznanie takich 
recept medycznie lub przez apteki oraz 
zrealizowanie ich w państwie 
członkowskim pacjenta powinno być co do 
zasady możliwe. Zniesienie barier natury 
regulacyjnej i administracyjnej w 
odniesieniu do takiego uznania nie narusza 
w każdym pojedynczym przypadku 
wymogu udzielenia odpowiedniej zgody 
przez lekarza prowadzącego leczenie 
pacjenta lub farmaceutę, jeżeli jest to 
uzasadnione ochroną zdrowia człowieka 
oraz konieczne i proporcjonalne do tego 
celu. Takie uznanie nie powinno także 
naruszać decyzji państwa członkowskiego 
ubezpieczenia dotyczącej włączenia tych 
produktów leczniczych w zakres 
świadczeń objętych jego systemem 
zabezpieczenia społecznego, a także 
obowiązujących krajowych przepisów
dotyczących cen i refundacji. Wdrożenie 
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bezpieczeństwa pacjenta oraz uniknięcia 
nadużywania lub pomyłki co do produktów 
leczniczych. Europejskie sieci referencyjne 
powinny zapewniać opiekę zdrowotną 
wszystkim pacjentom, których stan 
chorobowy wymaga szczególnej 
koncentracji zasobów lub wiedzy. 

zasady uznania ułatwi przyjęcie środków 
koniecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjenta oraz uniknięcia 
nadużywania lub pomyłki co do produktów 
leczniczych. Europejskie sieci referencyjne 
powinny zapewniać opiekę zdrowotną 
wszystkim pacjentom, których stan 
chorobowy wymaga szczególnej 
koncentracji zasobów lub wiedzy. 

Uzasadnienie

W przypadku uznawania recept nie chodzi jedynie o uznanie medyczne, lecz o uznanie w 
przypadku wydawania leków przez aptekarzy.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Komisja Europejska powinna 
przygotować analizę wykonalności 
wspólnego europejskiego systemu 
wzorców jakości opieki zdrowotnej.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Celem funkcjonowania takich sieci ma 
być świadczenie efektywnej kosztowo 
opieki o przystępnych cenach i wysokiej 
jakości; sieci te mogłyby być także 
punktami centralnymi, w których 
koncentrowałyby się szkolenia i badania 
medyczne, rozpowszechnianie informacji 
oraz procesy oceny. Należy ustanowić 
mechanizm identyfikacji oraz rozwoju 
europejskich sieci referencyjnych w celu 
zapewnienia na poziomie europejskim 
równego dostępu do wysokiej jakości 

(40) Celem funkcjonowania takich sieci ma 
być świadczenie efektywnej kosztowo 
opieki o przystępnych cenach i wysokiej 
jakości; sieci te mogłyby być także 
punktami centralnymi, w których 
koncentrowałyby się szkolenia i badania 
medyczne, rozpowszechnianie informacji 
oraz procesy oceny. Należy ustanowić 
mechanizm identyfikacji oraz rozwoju 
europejskich sieci referencyjnych w celu 
zapewnienia na poziomie europejskim 
równego dostępu do wysokiej jakości 
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wiedzy z danej dziedziny medycznej 
wszystkim pacjentom, jak i pracownikom 
służby zdrowia. 

wiedzy z danej dziedziny medycznej 
wszystkim pacjentom, jak i pracownikom 
służby zdrowia. Istotne synergie można by 
osiągnąć dzięki połączeniu ram 
instytucjonalnych sieci referencyjnych z 
centralnymi punktami kontaktowymi w 
każdym państwie członkowskim, zgodnie z 
punktem 34 preambuły.

Uzasadnienie

Pacjenci mogliby odnieść podwójną korzyść dzięki połączeniu w jednej instytucji w każdym 
państwie członkowskim infrastruktury koordynującej zarówno punkty kontaktowe ds. 
transgranicznej opieki zdrowotnej, jak i sieci referencyjne.

Poprawka 19

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 
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.

(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 
dostarczać lepszej bazy naukowej dla 
optymalnego wykorzystania nowych 
technologii w celu zapewnienia 
bezpiecznej i efektywnej opieki zdrowotnej 
o wysokiej jakości. Może to mieć
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 zainteresowane strony, w tym 
pracowników służby zdrowia, 
przedstawicieli pacjentów, badaczy i 
producentów, a także instytucje 
wszystkich państw członkowskich w 
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oparciu o istniejące projekty pilotażowe.

Ponadto współpraca taka musi być oparta 
na solidnych zasadach dobrego 
zarządzania, takich jak przejrzystość, 
otwartość, dostępność dla wszystkich, 
obiektywność i sprawiedliwość procedur, 
które odpowiadają potrzebom, 
preferencjom i oczekiwaniom pacjentów. 
Komisja powinna zapewnić możliwość 
przystąpienia do sieci wyłącznie tych 
podmiotów zajmujących się oceną 
technologii medycznych, które stosują się 
do wymienionych zasad.

Uzasadnienie

Systemy ochrony zdrowia i proces oceny technologii medycznej (HTA) powinny być otwarte i 
dostępne dla wszystkich. Poglądy, doświadczenia i fachowa wiedza pacjentów powinny być 
włączone do procesu oceny, aby umożliwić lepszą ocenę korzyści, kosztów i ryzyka. 
Zaangażowani powinni być również lekarze, pracownicy służby zdrowia, badacze i branża. 
Stanowiska zainteresowanych osób muszą być reprezentowane w fazie decyzyjnej procesu 
HTA. Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką do artykułu 17.

Poprawka 20

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 do bezpiecznej 
i efektywnej opieki zdrowotnej o wysokiej 
jakości, na równych warunkach, a także 
ustanawia mechanizmy współpracy 
między państwami członkowskimi w 
dziedzinie ochrony zdrowia, przy 
poszanowaniu odpowiedzialności państw 
za organizację i zapewnienie opieki 
zdrowotnej, a także ma na celu poprawę 
dostępności, jakości i efektywności 
systemów ochrony zdrowia w państwach 
członkowskich. Ma również zwiększać 
pewność prawa dla obywateli w 
odniesieniu do zwrotu kosztów opieki 
zdrowotnej świadczonej w innym państwie 
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członkowskim.

Uzasadnienie

Obecny wniosek, ukierunkowany na mobilność pacjentów, mógłby zostać uznany za korzystny 
dla obywateli o określonym profilu (zamożni, dobrze poinformowani i znający języki obce), 
ale tacy obywatele stanowią mniejszość. 

Wniosek nie powinien koncentrować się wyłącznie na mobilności pacjentów (która dotyczy 
jedynie mniejszości), ale na poprawie jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz na 
współpracy między państwami członkowskimi, na czym skorzystają wszyscy obywatele. 

Poprawka 21

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 w państwie 
członkowskim innym niż państwo, w 
którym pacjent zamieszkuje lub jest 
ubezpieczony, niezależnie od sposobu jej 
zorganizowania, udzielenia czy 
finansowania oraz bez względu na jej 
publiczny czy prywatny charakter.

Celem niniejszej dyrektywy jest 
zwiększenie dostępu do transgranicznej 
opieki zdrowotnej.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. 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 

2. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 
oraz 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 
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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. 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.

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. 
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.

Uzasadnienie

Należy wyraźnie podkreślić, że jeśli przepisy rozporządzenia nr 1408/71 (dyrektywy 
883/2004) nie są zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 
to orzecznictwo Trybunału staje się nadrzędne. Przepisy wszystkich dyrektyw związanych ze 
zwrotem kosztów poniesionych na opiekę zdrowotną i z warunkami jej świadczenia, 
dopuszczeniem i monitorowaniem produktów leczniczych oraz ochroną danych osobowych, a 
także przepisy innych dyrektyw mają pierwszeństwo w stosunku do przepisów niniejszej 
dyrektywy, o ile nie stoją one w sprzeczności z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, co 
zostało wyraźnie określone w ust. 2.

Poprawka 23

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, świadczenia 
i finansowania na poziomie krajowym, ani 
na ich publiczny bądź prywatny charakter;

a) „opieka zdrowotna” oznacza usługi i 
produkty zdrowotne, w szczególności takie 
jak świadczenia medyczne lub 
farmaceutyczne oraz leki i produkty 
medyczne, świadczone lub przepisywane
przez lub pod nadzorem pracownika służby 
zdrowia wykonującego swój zawód, bez 
względu na sposób zorganizowania, 
świadczenia i finansowania takiej opieki na 
poziomie krajowym ani na ich publiczny 
bądź prywatny charakter;
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Uzasadnienie

Wydawanie leków podlega swobodnemu przepływowi towarów. Farmaceuci dokonują jednak 
znacznie większej liczby świadczeń niż tylko dystrybucja, takich jak doradztwo i opieka nad 
pacjentem. Ponadto wydawane przez nich produkty lecznicze uzupełniają terapię lekarską i 
stanowią w ten sposób istotną część opieki zdrowotnej. Ich działalność powinna więc zostać 
szczegółowo określona w przedmiotowej dyrektywie.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „dane medyczne” oznaczają wszelkie 
informacje związane ze zdrowiem 
fizycznym lub umysłowym danej osoby lub 
ze świadczeniem jej usługi zdrowotnej, 
które mogą obejmować: a) informacje o 
zarejestrowaniu danej osoby celem 
świadczenia jej usług opieki zdrowotnej; 
b) informacje o płatnościach danej osoby 
za opiekę zdrowotną lub kwalifikowaniu 
się danej osoby do korzystania z opieki 
zdrowotnej; c) numer, symbol lub 
oznaczenie przypisane danej osobie 
wyłącznie w celu identyfikowania jej dla 
potrzeb świadczenia opieki zdrowotnej; d) 
wszelkie informacje na temat danej osoby 
zebrane w okresie świadczenia jej usług 
opieki zdrowotnej; e) informacje 
pochodzące z badań laboratoryjnych lub 
lekarskich części ciała lub wydzielin 
fizjologicznych oraz f) informacje 
umożliwiające identyfikację pracownika 
służby zdrowia świadczącego usługi opieki 
zdrowotnej na rzecz danej osoby; 

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniem w opinii EDPS definicja danych medycznych powinna być jak 
najszersza. Niniejsza definicja jest zgodna z normą ISO 27799.

Poprawka 25
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „pracownik służby zdrowia” oznacza 
lekarza medycyny, pielęgniarkę 
odpowiedzialną za opiekę ogólną, lekarza 
dentystę, położną, farmaceutę w 
rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE albo 
innego pracownika wykonującego 
czynności w sektorze opieki zdrowotnej, 
które są ograniczone do zawodów 
regulowanych w rozumieniu art. 3 ust. 1 
lit. a) dyrektywy 2005/36/WE;

d) „pracownik służby zdrowia” oznacza 
lekarza medycyny, pielęgniarkę 
odpowiedzialną za opiekę ogólną, lekarza 
dentystę, położną, farmaceutę w 
rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE albo 
innego pracownika wykonującego 
czynności w sektorze opieki zdrowotnej, 
które są ograniczone do zawodów 
regulowanych w rozumieniu art. 3 ust. 1 
lit. a) dyrektywy 2005/36/WE, lub osobę 
wykonującą zgodnie z prawem działalność 
z zakresu opieki zdrowotnej w państwie 
członkowskim leczenia.

Uzasadnienie
Niniejsza poprawka jest zgodna z zakresem dyrektywy (usługi i produkty opieki zdrowotnej).

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „państwo członkowskie ubezpieczenia” 
oznacza państwo członkowskie, w którym 
pacjent jest ubezpieczony;

h) „państwo członkowskie ubezpieczenia” 
oznacza państwo członkowskie, w którym 
pacjent ma ubezpieczenie społeczne 
zgodnie z zasadami koordynacji 
zawartymi w rozporządzeniu (EWG) nr 
1408/71;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „państwo członkowskie leczenia” 
oznacza państwo członkowskie, na którego 
terytorium faktycznie świadczona jest 
transgraniczna opieka zdrowotna;

i) „państwo członkowskie leczenia” 
oznacza państwo członkowskie, na którego 
lub z którego terytorium faktycznie 
świadczona jest transgraniczna opieka 
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zdrowotna;

Uzasadnienie

Definicja „państwo członkowskie leczenia”: „lub z którego” powinno wyjaśnić, że definicją 
tą objęta jest również telemedycyna.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera ia) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) „wyrób medyczny” oznacza wyrób 
medyczny w rozumieniu dyrektywy 
93/42/EWG lub dyrektywy 90/385/EWG 
lub dyrektywy 98/7/WE;

Uzasadnienie

Zakup artykułów związanych z opieką zdrowotną (np. wyrobów medycznych) był przedmiotem 
orzeczenia w sprawie Decker (wyrobem, do którego orzeczenie się odnosi, były okulary) i 
powinien również być włączony do dyrektywy zmierzającej do kodyfikacji orzeczeń w 
sprawach Kohll i Decker.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera ib) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ib) „artykuły związane z opieką 
zdrowotną” oznaczają artykuły stosowane 
do zachowania lub poprawy stanu zdrowia 
osób, takie jak wyroby medyczne lub leki;

Uzasadnienie

Zakup artykułów związanych z opieką zdrowotną (np. wyrobów medycznych) był przedmiotem 
orzeczenia w sprawie Decker (wyrobem, do którego orzeczenie się odnosi, były okulary) i 
powinien również być włączony do dyrektywy zmierzającej do kodyfikacji orzeczeń w 
sprawach Kohll i Decker.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 - tytuł i ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki instytucji państwa 
członkowskiego leczenia

Obowiązki instytucji państw 
członkowskich

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. Państwa członkowskie leczenia 
odpowiadają za organizację i świadczenie 
opieki zdrowotnej. W tym kontekście oraz 
w oparciu o zasady powszechności, 
dostępu geograficznego i finansowego do 
opieki zdrowotnej wysokiej jakości, 
wydajności i efektywności, ciągłości,
sprawiedliwości i solidarności państwa 
członkowskie leczenia określają jasne 
standardy jakości i bezpieczeństwa opieki 
zdrowotnej świadczonej na ich terytorium 
oraz gwarantują, że:

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 zapewniające 
wysokiej jakości systematyczne kształcenie 
i szkolenie pracowników służby zdrowia w 
celu zagwarantowania, że podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną są w stanie 
spełnić takie standardy, uwzględniając 
międzynarodowy stan nauk medycznych 
oraz ogólnie uznaną dobrą praktykę 
medyczną;

Poprawka 31

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) wymieniona w ust. 1 opieka zdrowotna 
świadczona jest zgodnie ze standardami i 
wytycznymi w zakresie jakości i 
bezpieczeństwa określonymi przez 
państwo członkowskie leczenia, przy czym 
należy zagwarantować, że:
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i) pacjenci i podmioty świadczące opiekę 
zdrowotną z innych państw członkowskich 
otrzymują informacje, również drogą 
elektroniczną, dotyczące takich 
standardów i wytycznych, w tym przepisów 
w zakresie nadzoru;
ii) pacjenci i podmioty świadczące opiekę 
zdrowotną z innych państw członkowskich 
otrzymują informacje o dostępnych 
rodzajach leczenia, średnich i – w 
stosownym przypadku – obowiązujących 
cenach świadczonej opieki zdrowotnej, a 
także szczegóły dotyczące zasad 
ubezpieczenia podmiotów świadczących 
opiekę zdrowotną lub innych środków 
ochrony indywidualnej lub zbiorowej 
związanych z ich odpowiedzialnością 
zawodową; 

Uzasadnienie

Przepisy art. 11 powinny zostać włączone do art. 5, ponieważ dotyczą tych samych zagadnień. 
Można rozważyć skreślenie art. 11.

Ze względu na zasadę pomocniczości i proporcjonalności należy traktować definicję 
standardów jakości i bezpieczeństwa wyłącznie jako kwestię obowiązującego prawa.

Pacjenci i usługodawcy muszą być informowani o standardach jakości i bezpieczeństwa 
obowiązujących w państwach członkowskich. Pacjenci muszą być również informowani o 
możliwych rodzajach leczenia, by mogli dokonać wyboru.

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji, 
w szczególności w zakresie dostępności, 
cen i rezultatów świadczonej opieki 
zdrowotnej oraz szczegółów zakresu ich 
ubezpieczenia albo innych środków 
ochrony indywidualnej lub zbiorowej 

c) w celu umożliwienia pacjentom 
dokonania świadomego wyboru podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną udzielają 
pacjentom wszelkich istotnych informacji, 
w szczególności w zakresie możliwych 
rodzajów leczenia, dostępności, cen, 
certyfikatów jakości oraz ryzyka 
związanego ze świadczoną opieką 
zdrowotną oraz szczegółów zakresu ich 
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związanych z odpowiedzialnością 
zawodową;

ubezpieczenia albo innych środków 
ochrony indywidualnej lub zbiorowej 
związanych z odpowiedzialnością 
zawodową;

Uzasadnienie

Pacjenci muszą być również informowani o możliwych rodzajach leczenia, by mogli dokonać 
wyboru.

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) istnieją środki umożliwiające 
pacjentom wystąpienie ze skargą oraz 
zagwarantowane są środki prawne i 
wypłata odszkodowania w przypadku 
poniesienia przez nich szkody będącej 
wynikiem świadczenia opieki zdrowotnej;

skreślona

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy wersji polskiej.
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – tytuł i ustęp 1 – litery f) i g) oraz ustępy 1a i 1b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) podstawowe prawo do prywatności w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych jest chronione zgodnie z 
krajowymi środkami wdrażającymi 
przepisy wspólnotowe z zakresu ochrony 
danych osobowych, w szczególności 
dyrektywy 95/46/WE i 2002/58/WE;

f) istnieje prawo do ciągłości opieki 
poprzez stosowanie przesyłania 
odpowiednich danych medycznych 
dotyczących pacjenta; w tym kontekście
podstawowe prawo do prywatności w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych musi być chronione zgodnie z 
krajowymi środkami wdrażającymi 
przepisy wspólnotowe z zakresu ochrony 
danych osobowych, w szczególności 
dyrektywy 95/46/WE i 2002/58/WE;

g) pacjenci z innych państw członkowskich 
są traktowani na równi z obywatelami 
państwa członkowskiego leczenia, 
włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i 
ustawodawstwem krajowym 
obowiązującym w państwie członkowskim 
leczenia.

g) pacjenci z innych państw członkowskich 
są traktowani na równi z obywatelami 
państwa członkowskiego leczenia, 
włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym i 
ustawodawstwem krajowym 
obowiązującym w państwie członkowskim 
leczenia;
ga) podejmowane są systematyczne i 
nieprzerwane wysiłki w celu 
zagwarantowania doskonalenia tych 
standardów, zgodnie z konkluzjami Rady 
w sprawie wspólnych wartości i zasad 
systemów opieki zdrowotnej Unii 
Europejskiej* oraz z uwzględnieniem 
postępów w międzynarodowych naukach 
medycznych, a także powszechnie 
uznanych dobrych praktyk i nowych 
technologii opieki zdrowotnej;
gb) władze publiczne państw 
członkowskich leczenia regularnie 
kontrolują dostępność, jakość i sytuację 
finansową swoich systemów opieki 
zdrowotnej na podstawie danych 
zgromadzonych zgodnie z art. 18; 
podejmują one regularnie odpowiednie 
działania w celu utrzymania poziomu 
zdrowia publicznego oraz stabilności 
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finansowej swoich systemów zabezpieczeń 
społecznych;
gc) na mocy niniejszej dyrektywy od 
dostawców usług opieki zdrowotnej nie 
wymaga się akceptacji zaplanowanego 
leczenia ani preferencyjnego traktowania 
pacjentów z innych państw członkowskich 
ze szkodą dla innych pacjentów o 
podobnych potrzebach zdrowotnych, 
zwłaszcza w związku z wydłużeniem czasu 
oczekiwania;
gd) należy zachować prawo do pisemnego 
lub elektronicznego rejestrowania danych 
medycznych do celów ciągłości opieki;
ge) wyliczenie kosztów opieki zdrowotnej 
świadczonej na rzecz pacjentów z innych 
państw członkowskich odpowiada 
rzeczywistym średnim kosztom 
ponoszonym przez pacjentów lub ich 
instytucje ubezpieczenia zdrowotnego w 
państwie członkowskim leczenia.
1a. Aby zmaksymalizować bezpieczeństwo 
pacjentów, państwa członkowskie leczenia 
i ubezpieczenia zapewniają, że:
a) pacjenci mają możliwość składania 
skarg, zwłaszcza do Europejskiego 
Rzecznika Praw Pacjentów, który będzie 
rozpatrywał skargi pacjentów dotyczące 
uprzedniej zgody, jakości leczenia i 
płatności, a także zagwarantowane są 
środki naprawcze i odszkodowania w 
przypadku poniesienia przez nich szkody 
będącej wynikiem otrzymanej przez nich 
opieki zdrowotnej;
b) normy jakości i bezpieczeństwa w 
państwie członkowskim leczenia są 
powszechnie dostępne w języku i formacie 
zrozumiałym i dostępnym dla wszystkich 
obywateli;
c) istnieje prawo do ciągłości, zwłaszcza 
poprzez przesyłanie odpowiednich danych 
medycznych dotyczących pacjenta przy 
należytym poszanowaniu przepisów ust. 1 
lit. e) i zgodnie z art. 13, a pacjenci, którzy 
otrzymali leczenie są uprawnieni do 
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otrzymania na piśmie lub w formie 
elektronicznej danych dotyczących tego 
rodzaju leczenia i wszelkich porad 
medycznych odnoszących się do ciągłości 
opieki;
d) w przypadku komplikacji na skutek 
leczenia otrzymanego zagranicą lub w 
razie konieczności specyficznej dalszej 
kontroli lekarskiej państwo członkowskie 
ubezpieczenia gwarantuje opiekę 
zdrowotną równoważną z przewidzianą na 
jego terytorium;
e) bezzwłocznie i aktywnie informują się 
nawzajem o podmiotach świadczących 
opiekę zdrowotną lub pracownikach 
służby zdrowia w przypadku podjęcia 
działania regulacyjnego dotyczącego ich 
rejestracji lub prawa do świadczenia 
usług.
1b. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 19 ust. 2, Komisja przyjmuje środki 
niezbędne, aby osiągnąć wspólny poziom 
ochrony danych dotyczących zdrowia na 
szczeblu krajowym przy uwzględnieniu 
obowiązujących norm technicznych w tej 
dziedzinie.
* Dz.U. C 146 z 22.6.2006, s. 1.

Poprawka 36

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.

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 propozycje
ułatwiające wykonanie ust. 1. Wytyczne te 
stanowić będą wsparcie dla państw 
członkowskich w określaniu przejrzystych 
kryteriów jakości i bezpieczeństwa w 
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zakresie opieki zdrowotnej świadczonej na 
ich terytorium.

Uzasadnienie

Komisja odpowiedzialna jest tylko za świadczenie transgranicznej opieki zdrowotnej. 
Opracowywanie wytycznych wkraczałoby w zakres odpowiedzialności państw członkowskich 
w odniesieniu do systemu ochrony zdrowia. Zgodnie z zasadą pomocniczości za organizację 
systemów ochrony zdrowia odpowiedzialne są państwa członkowskie.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opieka zdrowotna świadczona w innym 
państwie członkowskim

Opieka zdrowotna świadczona w innym 
państwie członkowskim lub z innego 
państwa członkowskiego

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
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 

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 lub 
produktów związanych z opieką 
zdrowotną ubezpieczonemu udającemu się 
do innego państwa członkowskiego z 
zamiarem uzyskania tam opieki zdrowotnej 
albo poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej z innego państwa 
członkowskiego bez fizycznej bytności w 
tym państwie członkowskim lub staraniu 
się o nabycie produktów związanych z 
opieką zdrowotną, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
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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.

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 albo te same lub podobne 
produkty zostały zakupione na jego 
terytorium. Niniejsza dyrektywa nie 
stanowi przeszkody dla państw 
członkowskich w przyjęciu bardziej 
korzystnych przepisów, np. stanowiących, 
że koszty leczenia zwracane są w 
(większym) stopniu, który ma 
zastosowanie w państwie członkowskim 
leczenia lub zakupu produktów. Sytuacja 
taka może mieć miejsce szczególnie w 
przypadku leczenia, które może być 
świadczone w ramach europejskich sieci 
referencyjnych wspomnianych w art. 15 
niniejszej dyrektywy. W każdym 
przypadku zadaniem państwa 
członkowskiego ubezpieczenia jest 
określenie rodzaju usług i produktów 
związanych z opieką zdrowotną, których
koszty są pokrywane bez względu na to, 
gdzie są świadczone lub zakupywane.

Uzasadnienie

Wniosek przewiduje jedynie mechanizm umożliwiający państwom członkowskim ograniczenie 
odpływu pacjentów. Należy zapewnić również sposób na uzyskanie odwrotnego mechanizmu, 
mianowicie ograniczającego napływ pacjentów. Zarówno odpływ, jak i napływ pacjentów 
mogą zagrozić stabilności finansowej systemów zabezpieczenia społecznego i/lub wydolności 
i dostępności opieki zdrowotnej. 

Poprawka 39

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

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim, w 
zakresie świadczeń objętych 

Adlib Express Watermark



PE 418.168v02-00 34/57 AD\773861PL.doc

PL

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.

ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony, zwracane są lub 
opłacane przez system zabezpieczenia 
społecznego państwa członkowskiego
ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 
które zostałyby pokryte, gdyby takiej 
samej opieki zdrowotnej, równie 
skutecznej dla pacjenta, udzielono w 
państwie członkowskim ubezpieczenia, bez 
przekraczania rzeczywistych kosztów 
uzyskanej opieki zdrowotnej. Państwa 
członkowskie pokrywają inne powiązane 
koszty, na przykład koszty leczenia 
terapeutycznego, pod warunkiem, że 
łączny koszt nie przekracza kwoty 
przypadającej do zapłaty w państwie 
członkowskim ubezpieczenia.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria 
przysługiwania uprawnień oraz prawne 
i administracyjne formalności 
wymagane dla uzyskania opieki 
zdrowotnej i zwrotu jej kosztów, jakie 
zastosowałoby, gdyby takiej samej lub 
podobnej opieki zdrowotnej udzielono 
na jego terytorium, o ile te warunki, 
kryteria i formalności nie są 
dyskryminacyjne ani nie stanowią 
przeszkody dla swobodnego 
przemieszczania się osób.

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego usług lub produktów 
związanych z opieką zdrowotną w innym 
państwie członkowskim te same warunki 
oraz prawne i administracyjne formalności, 
w tym kodeksy postępowania zawodów 
medycznych, jakie zastosowałoby, gdyby 
takiej samej lub podobnej opieki 
zdrowotnej udzielono lub gdyby takie 
same produkty zakupione zostały na jego 
terytorium, o ile nie są one 
dyskryminacyjne ani nie stanowią 
przeszkody dla swobodnego przepływu 
towarów lub usług.

Uzasadnienie
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To nie swobodne przemieszczanie się osób jest istotne w tym przypadku (ta zasada podlega 
rozporządzeniu nr 1408/71). To raczej swobodny przepływ usług i towarów ma tutaj istotne 
znaczenie.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie posiadają 
mechanizm obliczania kosztów, które są 
zwracane ubezpieczonemu przez ustawowy 
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. Koszty te obejmować będą 
również podróże w sytuacji wystąpienia 
nieuzasadnionej zwłoki lub braku 
możliwości leczenia w przypadku rzadkich 
chorób, bez uszczerbku dla przypadków 
leczenia wyraźnie zakazanego w państwie 
członkowskim ubezpieczenia.

Uzasadnienie

W przypadku, gdy osoby ubezpieczone zmuszone są do podróży do innego państwa 
członkowskiego w celu uzyskania opieki zdrowotnej z uwagi na nieuzasadnioną zwłokę lub 
brak dostępności leczenia, co ma szczególne znaczenie w przypadku rzadkich chorób, koszty 
podróży powinny zostać również uwzględnione jako koszty podlegające refundacji przez 
podmiot świadczący opiekę zdrowotną w państwie członkowskim ubezpieczenia. Jednakże nie 
ma to zastosowania do przypadków, w których dane leczenie zostało wyraźnie zakazane w 
państwie członkowskim ubezpieczenia. 

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
nie uzależnia zwrotu kosztów opieki 
pozaszpitalnej udzielonej w innym 
państwie członkowskim od uzyskania 
uprzedniej zgody, jeżeli koszty tej opieki 
zostałyby pokryte przez jego system 
zabezpieczenia społecznego, gdyby 
udzielono jej na jego terytorium.

7. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
nie uzależnia zwrotu kosztów opieki 
pozaszpitalnej udzielonej w innym 
państwie członkowskim lub zakupu w 
innym państwie członkowskim produktów 
związanych z opieką zdrowotną od 
uzyskania uprzedniej zgody, jeżeli koszty 
tej opieki zostałyby pokryte przez jego 
system zabezpieczenia społecznego, gdyby 
udzielono jej na jego terytorium lub gdyby 
artykuły te zostały zakupione na jego 
terytorium.

Uzasadnienie

Zakup artykułów związanych z opieką zdrowotną (np. wyrobów medycznych) był przedmiotem 
orzeczenia w sprawie Decker (wyrobem, do którego orzeczenie się odnosi, były okulary) i
powinien również być włączony do dyrektywy zmierzającej do kodyfikacji orzeczeń w 
sprawach Kohll i Decker. 

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opieka szpitalna i specjalistyczna Opieka szpitalna

Poprawka 44

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 ustanawiany jest we 
współpracy i w ramach dialogu z 
organami ochrony zdrowia państw 
członkowskich, a Komisja może go 
regularnie aktualizować. Środki te, mające 
na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
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procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 19 ust. 3.

Uzasadnienie

Korzystne będzie wprowadzenie współpracy i dialogu z właściwymi organami ochrony 
zdrowia państw członkowskich przy sporządzaniu tego wykazu, gdyż w poszczególnych 
państwach członkowskich występują różne schorzenia i rodzaje leczenia.

Poprawka 45

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może posiadać system uprzedniej zgody na 
zwrot przez jego system zabezpieczenia 
społecznego kosztów opieki szpitalnej 
udzielonej w innym państwie 
członkowskim, o ile spełnione są 
następujące warunki:

3. W drodze wyjątku państwo
członkowskie ubezpieczenia może 
posiadać system uprzedniej zgody na zwrot 
przez jego system zabezpieczenia 
społecznego kosztów opieki szpitalnej 
udzielonej w innym państwie 
członkowskim w następujących 
przypadkach:

a) opiekę zdrowotną wymagającą noclegu 
danego pacjenta przez co najmniej jedną 
noc.

a) opiekę zdrowotną można zapewnić 
jedynie w obrębie infrastruktury 
medycznej, co z reguły wymaga noclegu 
danego pacjenta;

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 
odpływowi pacjentów związanemu z 
wdrożeniem niniejszego artykułu oraz 
zapobieżenie sytuacji, w której odpływ ten 
poważnie zagraża lub prawdopodobnie 
poważnie 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 

(ii) celom państwa członkowskiego w 
dziedzinie planowania i racjonalizacji w 
sektorze szpitalnym w celu 
zagwarantowania wystarczającego i 
stałego dostępu do wyważonego zakresu 
wysokiej jakości leczenia szpitalnego na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego oraz w celu uniknięcia 
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zakresie leczenia lub kompetencji 
medycznych na terytorium danego państwa 
członkowskiego.

marnotrawienia zasobów finansowych, 
technicznych i ludzkich.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadkach, kiedy ubiegano się o 
uprzednią zgodę i została ona udzielona, 
państwo członkowskie ubezpieczenia dba, 
by od danego pacjenta wymagano 
pokrycia z góry tylko tych kosztów, które 
byłoby od niego wymagane z góry, gdyby 
opieka została mu udzielona w systemie 
opieki zdrowotnej państwa 
członkowskiego ubezpieczenia. W 
przypadku jakichkolwiek innych kosztów 
państwa członkowskie powinny dążyć do 
przekazywania funduszy bezpośrednio 
pomiędzy podmiotami finansującymi 
opiekę zdrowotną a podmiotami ją 
świadczącymi.

Poprawka 47

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Pacjenci figurujący na liście osób 
oczekujących na leczenie w państwie 
członkowskim ubezpieczenia nie 
podlegają procedurze uprzedniej zgody, 
jeżeli czas wymagany, by ją uzyskać, może 
mieć krytyczne znaczenie dla stanu ich 
zdrowia lub uzyskania przez nich leczenia 
medycznego lub w przypadkach, gdy dane 
leczenie nie może zostać zapewnione 
danej osobie w państwie członkowskim 
ubezpieczenia, z wyłączeniem procedur, 
które są wyraźnie zakazane prawem 
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państwa członkowskiego ubezpieczenia.

Uzasadnienie

Pacjenci oczekujący na leczenie przez nadmiernie długi czas nie powinni być zobowiązani do 
uzyskania uprzedniej zgody na leczenie. To samo odnosi się do pacjentów, którym nie można 
zapewnić leczenia z uwagi na jego niedostępność w państwie członkowskim ubezpieczenia.
Jednak przepis ten nie powinien być interpretowany jako ułatwiający dostęp do leczenia, 
które jest wyraźnie zakazane prawem państwa członkowskiego ubezpieczenia, i pozwalający 
na jego finansowanie.

Poprawka 48

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Pacjenci figurujący na liście 
oczekujących na leczenie w państwie 
członkowskim, z którego pochodzą, i 
pilnie potrzebujący opieki nie są objęci 
obowiązkiem ubiegania się o uprzednią 
zgodę.

Uzasadnienie

Pacjenci figurujący na liście oczekujących we własnym kraju i pilnie potrzebujący opieki 
powinni mieć prawo do poszukiwania możliwości odbycia leczenia w odpowiednim czasie w 
innym państwie członkowskim bez konieczności ubiegania się o uprzednią zgodę. Należy 
również uznać ich prawo do tego, by państwo pochodzenia w pełni zapłaciło za opiekę nad 
nimi, często kosztowną, bezpośrednio państwu udzielającemu opieki (bez konieczności 
płacenia z góry przez pacjenta).

Poprawka 49

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Pacjenci cierpiący na rzadkie choroby 
nie są objęci obowiązkiem ubiegania się o 
uprzednią zgodę.
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Uzasadnienie

Wobec powszechnego niedostatku fachowej wiedzy na szczeblu krajowym należy uznać prawo 
pacjentów cierpiących na rzadko występujące choroby, zarówno zdiagnozowane, jak i nie, do 
poszukiwania możliwości uzyskania opieki zdrowotnej w innym miejscu bez ubiegania się o 
uprzednią zgodę. Należy również uznać ich prawo do tego, by państwo pochodzenia w pełni 
zapłaciło za opiekę nad nimi, często kosztowną, bezpośrednio państwu udzielającemu opieki 
(bez konieczności płacenia z góry przez pacjenta), nawet wtedy – i zwłaszcza wtedy – gdy 
potrzebna im opieka nie jest świadczona w kraju ubezpieczenia, co często jest przyczyną, dla 
której muszą wyjeżdżać za granicę.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – ustęp -1a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Systemy zezwoleń opierają się na 
kryteriach uniemożliwiających właściwym 
organom wykonywanie uprawnienia do 
przeprowadzania oceny w sposób 
arbitralny lub uznaniowy.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – ustęp 3a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W sytuacji udzielenia uprzedniej zgody 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
będzie domagać się zwrotu wszelkich 
dalszych kosztów dostawcy usług 
bezpośrednio przez płatnika.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny ułatwić bezpośrednie płatności poniesionych kosztów przez 
ubezpieczyciela w państwie członkowskim ubezpieczenia na rzecz dostawcy usługi w państwie 
członkowskim leczenia. Powinno mieć to miejsce, aby pacjenci nie byli obciążani kosztami 
leczenia z góry, co mogłoby stanowić przeszkodę w dostępie do leczenia.

Poprawka 52
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – ustęp 5a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Powołuje się Europejskiego Rzecznika 
Praw Pacjentów, który będzie rozpatrywał 
skargi pacjentów dotyczące uprzedniej 
zgody, jakości leczenia i płatności.

Uzasadnienie

Pacjenci powinni mieć prawo do zgłaszania na szczeblu UE skarg dotyczących ważnych 
kwestii, np. wydawania uprzedniej zgody, jakości leczenia i płatności.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – ustęp 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. W ciągu dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja 
przeprowadza analizę wykonalności 
utworzenia izby rozrachunkowej w celu 
ułatwienia zwrotu kosztów wynikających z 
niniejszej dyrektywy dotyczących 
transgranicznej opieki zdrowotnej 
świadczonej w różnych systemach opieki 
zdrowotnej i różnych strefach walutowych 
oraz składa Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie, a w stosownym 
przypadku przedkłada wniosek 
legislacyjny.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny ułatwiać zwrot kosztów pomiędzy państwami członkowskimi 
w sposób umożliwiający jak najbardziej efektywne i bezstronne obliczenie kosztów. Mogłoby 
to być skuteczne rozwiązanie pozwalające na osiągnięcie tego celu.

Poprawka 54
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 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.

1. 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. 
Organizacje pacjentów powinny być 
zaangażowane we współpracę z 
właściwymi organami krajowymi 
dotyczącą procesu dostarczania i 
upowszechniania informacji wśród 
pacjentów.

Uzasadnienie

Organizacje pacjentów to cenne źródło wsparcia dla właściwych organów krajowych 
zaangażowanych w proces dostarczania i upowszechniania informacji bezpośrednio wśród 
pacjentów.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W każdym państwie członkowskim 
powstanie niezależny ośrodek doradczy 
służący pacjentom pomocą w zakresie 
poszczególnych metod leczenia w 
państwach członkowskich. Na podstawie 
informacji otrzymywanych z ośrodka 
doradczego pacjenci podejmują decyzje na 
temat preferowanej metody leczenia. 

Poprawka 56
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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. Te krajowe punkty 
kontaktowe należy tworzyć w sposób 
skuteczny i przejrzysty. Informacje o ich 
istnieniu powinny być odpowiednio 
upowszechniane we wszystkich państwach 
członkowskich, aby umożliwić pacjentom 
łatwy dostęp do tych informacji.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Krajowe punkty kontaktowe do spraw 
transgranicznej opieki zdrowotnej mogą 
również być włączane w strukturę 
istniejących już w państwach
członkowskich ośrodków informacyjnych.

Uzasadnienie

W punkcie 36 preambuły wyraźnie wskazuje się, iż krajowe punkty kontaktowe mogą być 
częścią istniejących już w państwach członkowskich struktur, co powinno zostać wyraźnie 
podkreślone w przepisach dyrektywy. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć dodatkowego 
obciążania administracji państw członkowskich, związanego z wdrażaniem dyrektywy.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Krajowe punkty kontaktowe w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, we 

2. Krajowe punkty kontaktowe w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, we 
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współpracy w innymi właściwymi 
instytucjami krajowymi oraz krajowymi 
punktami kontaktowymi w innych 
państwach członkowskich, w 
szczególności w państwie członkowskim 
leczenia oraz z Komisją:

współpracy w innymi właściwymi 
instytucjami krajowymi, jednak 
niezależnie od nich, z krajowymi punktami 
kontaktowymi w innych państwach 
członkowskich, w szczególności w 
państwie członkowskim leczenia, z 
organizacjami pacjentów oraz z Komisją:

Uzasadnienie

Kwestią podstawową jest stworzenie funkcjonalnej niezależności między krajowymi punktami 
kontaktowymi a innymi właściwymi organami krajowymi, takimi jak krajowa służba zdrowia, 
ponieważ mogłyby one wpływać na działalność punktów kontaktowych według własnych 
prerogatyw, nie zaś prerogatyw pacjentów.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewniają i rozpowszechniają wśród 
pacjentów informacje, w szczególności w 
zakresie ich praw związanych z 
transgraniczną opieką zdrowotną oraz 
gwarancjami jakości i bezpieczeństwa, w 
zakresie ochrony danych osobowych, 
procedur skarg oraz środków 
zadośćuczynienia dostępnych w związku z 
opieką zdrowotną świadczoną w innym 
państwie członkowskim oraz w zakresie 
mających zastosowanie zasad i warunków;

a) zapewniają i rozpowszechniają wśród 
pacjentów informacje, w szczególności w 
zakresie ich praw związanych z 
transgraniczną opieką zdrowotną oraz 
gwarancjami jakości i bezpieczeństwa, w 
zakresie ochrony danych osobowych, 
państwowego lub prywatnego statusu 
podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną, 
procedur i stawek zwrotu kosztów, 
procedur skarg oraz środków 
zadośćuczynienia dostępnych w związku z 
opieką zdrowotną świadczoną w innym 
państwie członkowskim oraz w zakresie 
mających zastosowanie zasad i warunków;

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ułatwiają rozwój międzynarodowego 
systemu pozasądowego rozstrzygania 
sporów w przypadkach związanych z 

d) we współpracy z Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich ułatwiają rozwój 
międzynarodowego systemu 

Adlib Express Watermark



AD\773861PL.doc 45/57 PE 418.168v02-00

PL

transgraniczną opieką zdrowotną. pozasądowego rozstrzygania sporów w 
przypadkach związanych z transgraniczną 
opieką zdrowotną.

Uzasadnienie

Rzecznik Praw Obywatelskich to niezależny organ działający w każdym państwie 
członkowskim, którego głównym zadaniem jest badanie poszczególnych praktyk lub zaniechań 
administracji lub konkretnych działań organów publicznych naruszających prawa lub 
przynoszących szkodę uzasadnionym interesom osób fizycznych lub prawnych. W tym 
konkretnym przypadku Rzecznik Praw Obywatelskich mógłby pomóc w rozwiązywaniu 
sporów.

Poprawka 61

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) podmioty świadczące podstawową 
opiekę zdrowotną informują pacjentów o 
dostępności i funkcji krajowych punktów 
kontaktowych w państwie członkowskim 
ubezpieczenia.

Uzasadnienie

Podmioty świadczące podstawową opiekę zdrowotną, jak np. lekarze rodzinni/lekarze ogólni, 
w większości przypadków stanowią pierwszy kontakt pomiędzy pacjentem a służbą zdrowia. 
Dlatego w celu uświadomienia pacjentom ich praw do transgranicznej opieki zdrowotnej 
podmioty świadczące podstawową opiekę zdrowotną powinny być zobowiązane do 
kierowania pacjentów do krajowych punktów kontaktowych celem zapewnienia im możliwie 
jak najpełniejszych informacji dotyczących różnych możliwości leczenia.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustępy 2a, 2b i 2c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają 
współpracę między poszczególnymi 
właściwymi organami krajowymi w celu 
zagwarantowania wiarygodności 
informacji udostępnianych pacjentom 
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zgodnie z postanowieniami art. 10.
2b. Państwa członkowskie współpracują w 
celu zagwarantowania dalszej kontroli 
lekarskiej i/lub leczenia w przypadku 
komplikacji na skutek leczenia 
otrzymanego zagranicą. Państwo 
członkowskie leczenia gwarantuje 
państwu członkowskiemu ubezpieczenia,
które jest odpowiedzialne za pokrycie 
kosztów wspomnianej wyżej dalszej 
kontroli i/lub leczenia, możliwość 
odwołania się w razie wystąpienia szkody 
oraz zapewnia dostęp do karty medycznej 
pacjenta.
2c. Na szczeblu UE istnieje rejestr lekarzy 
zawodowych skreślonych z rejestru 
lekarzy lub podlegających restrykcjom lub 
objętych postępowaniami dyscyplinarnymi 
prowadzonymi przez odpowiednie organy 
któregokolwiek z państw członkowskich 
UE.

Uzasadnienie

Wymóg współpracy powinien mieć zastosowanie do nowych postanowień art. 5 i 10.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
jeżeli dany produkt leczniczy jest 
dopuszczony do obrotu na terytoriach 
państw członkowskich zgodnie z art. 6 ust. 
1 dyrektywy 2001/83/WE, to recepty 
wystawione przez upoważnioną osobę w 
innym państwie członkowskim na 
nazwisko określonego pacjenta mogą być 
zrealizowane na terytoriach tych państw,
oraz że zakazane są jakiekolwiek 
ograniczenia dotyczące uznawania recept 
indywidualnych, chyba że ograniczenia te:

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
jeżeli dany produkt leczniczy jest 
dopuszczony do obrotu na terytoriach 
państw członkowskich z art. 6 ust. 1 
dyrektywy 2001/83/WE, to recepty 
wystawione przez upoważnioną osobę w 
innym państwie członkowskim na 
nazwisko określonego pacjenta na dany 
produkt leczniczy mogą być zrealizowane 
na terytoriach tych państw oraz że 
zakazane są jakiekolwiek ograniczenia 
dotyczące uznawania recept 
indywidualnych, chyba że ograniczenia te:
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Uzasadnienie

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opierają się na uzasadnionych i 
usprawiedliwionych wątpliwościach co do 
autentyczności lub treści indywidualnej 
recepty. 

b) opierają się na uzasadnionych i 
usprawiedliwionych wątpliwościach co do 
autentyczności lub treści indywidualnej 
recepty lub co do uprawnień osoby 
przepisującej.

Uzasadnienie

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu ułatwienia wykonania ust. 1 
Komisja przyjmuje:

2. W celu ułatwienia wykonania ust. 1 
Komisja proponuje:
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Uzasadnienie

Wymienione środki wpłyną nieuchronnie na działania pracowników służby zdrowia i na 
ochronę zdrowia publicznego. Konieczne wydaje się, by państwa członkowskie zachowały 
swoje uprawnienia w tych dziedzinach.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki umożliwiające farmaceutom lub 
innym pracownikom służby zdrowia 
sprawdzenie autentyczności recepty oraz 
faktu, czy recepta została wystawiona w 
innym państwie członkowskim przez osobę 
upoważnioną; następuje to w drodze 
opracowania wspólnotowego wzoru 
recepty oraz wsparcia udzielanego dla 
interoperacyjności e-recept;

a) środki umożliwiające farmaceutom lub 
innym pracownikom służby zdrowia 
sprawdzenie autentyczności recepty oraz 
faktu, czy recepta została wystawiona w 
innym państwie członkowskim przez osobę 
upoważnioną; następuje to w drodze 
opracowania wspólnotowego wzoru 
recepty oraz wsparcia udzielanego dla 
interoperacyjności e-recept; zabezpieczenia 
w zakresie ochrony danych będą brane 
pod uwagę i wdrażane już od wstępnego 
etapu procesu opracowania;

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych jest to 
ważne w celu uzyskania wysokiego poziomu ochrony danych.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) środki mające na celu ułatwienie 
nawiązywania kontaktu między osobą 
przepisującą a osobą wydającą produkt 
leczniczy w celu wyjaśnienia budzących 
wątpliwości kwestii dotyczących recepty;
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Uzasadnienie

System uznawania europejskich recept powinien umożliwiać bezpośredni kontakt między 
lekarzami a farmaceutami. Taki bezpośredni kontakt jest istotnym warunkiem wyjaśnienia 
potencjalnych wątpliwości dotyczących produktu leczniczego i obecnie jest już 
rozpowszechnioną praktyką w państwach członkowskich.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Artykuł 14 ma zastosowanie również 
do recept na wyroby medyczne 
dopuszczone do obrotu zgodnie z 
przepisami prawa danego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – wprowadzenie i litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje: Komisja przyjmuje:
a) wykaz specyficznych kryteriów i 
warunków, które muszą zostać spełnione 
przez europejskie sieci referencyjne, 
łącznie z warunkami i kryteriami 
nakładanymi na podmioty świadczące 
opiekę zdrowotną i zamierzające
przystąpić do europejskich sieci 
referencyjnych; ma to w szczególności 
służyć zagwarantowaniu, że europejskie 
sieci referencyjne:

a) wykaz specyficznych kryteriów i 
warunków, które muszą zostać spełnione 
przez europejskie sieci referencyjne, 
łącznie z wykazem obszarów 
występowania rzadkich chorób, które 
należy uwzględnić, oraz warunkami i 
kryteriami nakładanymi na podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną i 
zamierzające przystąpić do europejskich 
sieci referencyjnych; ma to w 
szczególności służyć zagwarantowaniu, że 
europejskie sieci referencyjne:

Uzasadnienie

Jak podano w uzasadnieniu wniosku Komisji (pkt 8.3), głównym celem europejskich sieci 
referencyjnych jest „zapewnianie opieki zdrowotnej pacjentom, których stan chorobowy 
wymaga szczególnej koncentracji zasobów lub wiedzy. Celem funkcjonowania takich sieci ma 
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być świadczenie efektywnej kosztowo opieki o przystępnych cenach i wysokiej jakości.” 
Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim artykule dyrektywy.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) środki mające na celu 
zagwarantowanie przystępności cenowej i 
dostępności geograficznej europejskich 
sieci referencyjnych.

Uzasadnienie

Jeżeli świadczenie określonej specjalistycznej opieki zdrowotnej ma się odbywać na szczeblu 
europejskim, to należy zagwarantować, że pozostanie ona dostępna dla pacjentów.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Telemedycyna

Lekarze świadczący usługi w zakresie 
telemedycyny, którzy zapewniają opiekę 
zdrowotną pacjentom w UE, są 
zarejestrowani w medycznym organie 
regulacyjnym państwa członkowskiego, z 
którego prowadzone jest leczenie w 
zakresie telemedycyny.

Uzasadnienie

Medyczne organy regulacyjne w państwach członkowskich UE muszą regulować usługi 
wszystkich lekarzy, którzy świadczą opiekę zdrowotną pacjentom w ich państwach 
członkowskich, niezależnie od miejsca świadczenia przez lekarza takiego leczenia.

Poprawka 72
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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

Proponowana sieć musi funkcjonować zgodnie z zasadami dobrego zarządzania, jak 
określono w białej księdze Komisji w sprawie europejskiego zarządzania (2001 r.), 
szczególnie w odniesieniu do otwartości, odpowiedzialności, skuteczności i spójności. Celem 
współpracy w zakresie ocen technologii medycznych powinno być wspieranie przejrzystych, 
obiektywnych, kompleksowych i terminowych procedur. W związku z tym Komisja powinna 
uznawać tylko te instytucje dokonujące oceny technologii medycznych, które spełniają te 
normy. Niniejsza poprawka jest zgodna z poprawką do punktu 43 preambuły.

Poprawka 73

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim Komisja Europejska określa 
ramy operacyjne sieci, która opiera się na 
zasadach dobrego zarządzania, takich jak 
przejrzystość, obiektywizm, sprawiedliwe 
procedury, oraz na szerokim i pełnym 
udziale zainteresowanych podmiotów 
należących do wszystkich odnośnych grup 
społecznych, łącznie z pracownikami 
służby zdrowia, pacjentami, badaczami i 
sektorem przemysłu. 

Uzasadnienie

Proponowana sieć musi funkcjonować zgodnie z zasadami dobrego zarządzania, jak 
określono w białej księdze Komisji w sprawie europejskiego zarządzania (2001 r.), 
szczególnie w odniesieniu do otwartości, odpowiedzialności, skuteczności i spójności. Celem 
współpracy w zakresie ocen technologii medycznych powinno być wspieranie przejrzystych, 
obiektywnych, kompleksowych i terminowych procedur. W związku z tym Komisja powinna 
uznawać tylko te instytucje dokonujące oceny technologii medycznych, które spełniają te 
normy. Niniejsza poprawka jest zgodna z poprawką do punktu 43 preambuły.
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Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – litery aa), ab) i ac) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) znalezienie zrównoważonych 
sposobów bilansowania celów dostępu do 
leków, wynagradzania innowacyjności i 
zarządzania budżetami opieki zdrowotnej;
ab) tworzenie przejrzystych, obiektywnych, 
kompleksowych i terminowych procedur 
oraz metod zapewniających równowagę 
między wszystkimi celami; 
ac) zagwarantowanie pełnego udziału 
wszystkich odnośnych grup społecznych, 
w szczególności pacjentów, wspólnoty 
medycznej, przedstawicieli sektora badań i 
przemysłu; 

Uzasadnienie

Proponowana sieć musi funkcjonować zgodnie z zasadami dobrego zarządzania, jak 
określono w białej księdze Komisji w sprawie europejskiego zarządzania (2001 r.), 
szczególnie w odniesieniu do otwartości, odpowiedzialności, skuteczności i spójności. Celem 
współpracy w zakresie ocen technologii medycznych powinno być wspieranie przejrzystych, 
obiektywnych, kompleksowych i terminowych procedur. W związku z tym Komisja powinna 
uznawać tylko te instytucje dokonujące oceny technologii medycznych, które spełniają te 
normy. Niniejsza poprawka jest zgodna z poprawką do punktu 43 preambuły.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, a także potencjalnych 
skutków ubocznych i konsekwencji 
społecznych oraz umożliwianie efektywnej 
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wymiany tych informacji pomiędzy 
krajowymi instytucjami i organami.

Uzasadnienie

Artykuł ten przewiduje współpracę między organizacjami oceny technologii zdrowotnych w 
krajowych systemach ochrony zdrowia. Organizacje te dysponują nie tylko informacjami na 
temat skuteczności, lecz również na temat potencjalnych skutków ubocznych i zmian 
społecznych. W związku z tym należy też umożliwić wymianę informacji w tym zakresie.

Poprawka 76

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 wyznaczają 
instytucje lub organy uczestniczące w 
sieci, o której mowa w ust. 1. Komisja 
zezwala na przyłączenie się do sieci tylko 
instytucjom, które przestrzegają zasad 
dobrego zarządzania.

Uzasadnienie

Proponowana sieć musi funkcjonować zgodnie z zasadami dobrego zarządzania, jak 
określono w białej księdze Komisji w sprawie europejskiego zarządzania (2001 r.), 
szczególnie w odniesieniu do otwartości, odpowiedzialności, skuteczności i spójności. Celem 
współpracy w zakresie ocen technologii medycznych powinno być wspieranie przejrzystych, 
obiektywnych, kompleksowych i terminowych procedur. W związku z tym Komisja powinna 
uznawać tylko te instytucje dokonujące oceny technologii medycznych, które spełniają te 
normy. Niniejsza poprawka jest zgodna z poprawką do punktu 43 preambuły.

Poprawka 77

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 i zarządzania nią 
zgodnie w wyżej wymienionymi celami
oraz określające szczegółowo charakter i 
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rodzaj wymienianych informacji.

Uzasadnienie

Proponowana sieć musi funkcjonować zgodnie z zasadami dobrego zarządzania, jak 
określono w białej księdze Komisji w sprawie europejskiego zarządzania (2001 r.), 
szczególnie w odniesieniu do otwartości, odpowiedzialności, skuteczności i spójności. Celem 
współpracy w zakresie ocen technologii medycznych powinno być wspieranie przejrzystych, 
obiektywnych, kompleksowych i terminowych procedur. W związku z tym Komisja powinna 
uznawać tylko te instytucje dokonujące oceny technologii medycznych, które spełniają te 
normy. Niniejsza poprawka jest zgodna z poprawką do punktu 43 preambuły.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gromadzą dane 
statystyczne i inne dodatkowe dane
niezbędne do celów monitorowania, 
dotyczące świadczenia transgranicznej 
opieki zdrowotnej, przeprowadzonego 
leczenia, podmiotów świadczących opiekę 
i pacjentów, kosztów oraz rezultatów. 
Państwa członkowskie gromadzą takie 
dane w ramach ich ogólnych systemów 
gromadzenia danych z zakresu opieki 
zdrowotnej, zgodnie z prawem krajowym i 
wspólnotowym dotyczącym sporządzania 
statystyk i ochrony danych osobowych.

1. Państwa członkowskie gromadzą dane 
statystyczne niezbędne do celów 
monitorowania, dotyczące świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej, 
przeprowadzonego leczenia, podmiotów 
świadczących opiekę i pacjentów, kosztów 
oraz rezultatów. Państwa członkowskie 
gromadzą takie dane w ramach ich 
ogólnych systemów gromadzenia danych z 
zakresu opieki zdrowotnej, zgodnie z 
prawem krajowym i wspólnotowym 
dotyczącym sporządzania statystyk i 
ochrony danych osobowych, a w 
szczególności art. 8 ust. 4 dyrektywy 
95/46/WE.

Uzasadnienie

Art. 8 ust. 4 dyrektywy 95/46 określa szczególne wymogi związane z dalszym 
wykorzystywaniem danych medycznych.

Poprawka 79
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji dane, o których mowa w ust. 1, co 
najmniej raz w roku, z wyjątkiem danych 
już gromadzonych na mocy dyrektywy 
2005/36/WE.

2. W razie konieczności państwa
członkowskie przekazują Komisji dane, o 
których mowa w ust. 1, z wyjątkiem 
danych już gromadzonych na mocy 
dyrektywy 2005/36/WE. Ocena 
konieczności przekazywania tych danych 
do uzasadnionych celów zostanie 
zawczasu odpowiednio określona.

Uzasadnienie

Obowiązek przekazywania danych Komisji powinien podlegać ocenie konieczności, a nie z 
definicji mieć miejsce raz w roku.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji Rady 
1999/468/WE, z uwzględnieniem 
przepisów art. 8 tej decyzji. Okres 
przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE wynosi 3 miesiące.

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji Rady 
1999/468/WE, z uwzględnieniem 
przepisów art. 8 tej decyzji. Okres 
przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE wynosi 3 miesiące. Jeżeli 
środki wykonawcze związane są z 
przetwarzaniem danych osobowych, to 
zasięga się opinii Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych. 

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych ważne 
jest, by w tych kwestiach zasięgano jego opinii.
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Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W okresie pięciu lat po upływie terminu, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1, Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy oraz 
przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

W okresie pięciu lat po upływie terminu, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1, Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy oraz 
przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. W sprawozdaniu tym szczególną 
uwagę poświęca się wpływowi stosowania 
niniejszej dyrektywy na mobilność 
pacjentów oraz wszystkich podmiotów 
systemów opieki zdrowotnej państw 
członkowskich. W razie konieczności 
Komisja załącza do sprawozdania 
propozycje zmian legislacyjnych.

W tym celu, bez uszczerbku dla art. 22, 
państwa członkowskie informują Komisję 
o wszelkich środkach wprowadzonych, 
zmienionych lub utrzymanych w związku 
z wdrożeniem procedur określonych w art. 
8 i 9.

W tym celu, bez uszczerbku dla art. 22, 
państwa członkowskie informują Komisję 
o wszelkich środkach stosowanych w celu 
wdrożenia niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Należy sprecyzować pewne aspekty, które powinny zostać uwzględnione w sprawozdaniu 
oceniającym; ponadto sprawozdanie powinno być przedstawiane po trzech latach.
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