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Poprawka 10
Gabriela Creţu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Pomimo iż transgraniczna opieka 
zdrowotna przynosi pacjentom korzyści, 
niniejsza dyrektywa nie ma na celu 
promowania transgranicznej opieki 
zdrowotnej samej w sobie.

Or. en

Uzasadnienie

Wszyscy pacjenci są uprawnieni do otrzymywania bezpiecznej opieki zdrowotnej o wysokiej 
jakości we własnym państwie członkowskim. Większość osób pragnie być leczona jak najbliżej 
domu. Ponadto ważne jest, aby państwa członkowskie zagwarantowały, by ustanowione 
systemy mające na celu świadczenie i ułatwianie transgranicznej opieki zdrowotnej nie były 
nieproporcjonalne pod względem wielkości i kosztów do poziomu działalności 
transgranicznej i by nie miały szerszych niezamierzonych konsekwencji dla krajowych 
systemów zdrowotnych jako całości.

Poprawka 11
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 

(8) Celem niniejszej dyrektywy jest 
określenie zasad zwrotu kosztów opieki 
zdrowotnej uzyskanej w innym państwie 
członkowskim w przypadku pacjentów, 
którzy decydują się udać do innego 
państwa członkowskiego w celu 
skorzystania z usług opieki zdrowotnej, 
oraz umożliwienie współpracy między 
państwami członkowskimi w zakresie 
oceny technologii medycznych, ośrodków 
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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.

referencyjnych i usług z zakresu e-
zdrowia z pełnym poszanowaniem 
krajowej kompetencji w zakresie 
organizacji i świadczenia opieki 
zdrowotnej zgodnie z zasadami 
powszechnego dostępu, solidarności, 
przystępności cenowej, równej dostępności 
terytorialnej oraz demokratycznej 
kontroli. Niniejsza dyrektywa w pełni 
szanuje odpowiedzialność państw 
członkowskich za opiekę zdrowotną 
zgodnie z Traktatem, w tym 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.

Or. en

Poprawka 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Dla celów niniejszej dyrektywy 
pojęcie „transgranicznej opieki 
zdrowotnej” obejmuje korzystanie z opieki 
zdrowotnej w państwie członkowskim 
innym niż państwo członkowskie 
zamieszkania przez pacjentów, którzy 
decydują się udać do innego państwa 
członkowskiego w celu skorzystania z 
usług 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”;
– transgraniczne świadczenie opieki 
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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;
– 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).

Or. en

Poprawka 13
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

– 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”;

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

Or. fr

Poprawka 14
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ponadto pacjenci z innych państw 
członkowskich powinni być traktowani na 
równi z obywatelami państwa 
członkowskiego leczenia oraz, zgodnie z 
ogólnymi zasadami sprawiedliwości i 
niedyskryminacji uznanymi w art. 21 
Karty, nie mogą być w żaden sposób 
dyskryminowani ze względu na płeć, rasę, 
kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 
społeczne, cechy genetyczne, język, religię 
lub światopogląd, poglądy polityczne lub 
innego rodzaju, przynależność do 
mniejszości narodowej, majątek, 
urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną. Państwa 
członkowskie mogą w różny sposób 
traktować poszczególne grupy pacjentów 
tylko wówczas, gdy mogą wykazać, że jest 
to uzasadnione słusznymi względami 
medycznymi, tak jak w przypadku 
szczególnych środków skierowanych do 

(13) Ponadto pacjenci z innych państw 
członkowskich powinni być traktowani na 
równi z obywatelami państwa 
członkowskiego leczenia oraz, zgodnie z 
ogólnymi zasadami sprawiedliwości i 
niedyskryminacji uznanymi w art. 21 
Karty, nie mogą być w żaden sposób 
dyskryminowani ze względu na płeć, rasę, 
kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 
społeczne, cechy genetyczne, język, religię 
lub światopogląd, poglądy polityczne lub 
innego rodzaju, przynależność do 
mniejszości narodowej, majątek, 
urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną. Należy wobec tego 
wymagać, by podstawowe wartości 
wspólne dla systemów opieki zdrowotnej 
Unii Europejskiej przyjęte przez Radę w 
czerwcu 2006 r., mianowicie 
powszechność, dostęp do jakościowej 
opieki, sprawiedliwość i solidarność, 
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kobiet lub do niektórych grup wiekowych 
(np. bezpłatne szczepienia dla dzieci lub 
osób starszych). Niniejsza dyrektywa 
uwzględnia prawa podstawowe i 
przestrzega zasad uznanych w 
szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a zatem 
dyrektywę tę należy wdrażać i stosować z 
należytym poszanowaniem prawa do 
równości wobec prawa i zasady 
niedyskryminacji zgodnie z ogólnymi 
zasadami prawa określonymi w art. 20 i 21 
Karty. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez 
uszczerbku dla dyrektywy Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne oraz 
innych dyrektyw wykonujących art. 13 
Traktatu WE. W świetle powyższego w 
niniejszej dyrektywie przewiduje się, że 
pacjenci traktowani są na równi z 
obywatelami państwa członkowskiego 
leczenia, włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją, zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym, jak też i na 
podstawie prawa państwa członkowskiego 
leczenia.

stanowiły zasadniczy element ochrony 
socjalnej w Europie.  Państwa 
członkowskie mogą w różny sposób 
traktować poszczególne grupy pacjentów 
tylko wówczas, gdy mogą wykazać, że jest 
to uzasadnione słusznymi względami 
medycznymi, tak jak w przypadku 
szczególnych środków skierowanych do 
kobiet lub do niektórych grup wiekowych 
(np. bezpłatne szczepienia dla dzieci lub 
osób starszych). Niniejsza dyrektywa 
uwzględnia prawa podstawowe i 
przestrzega zasad uznanych w 
szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a zatem 
dyrektywę tę należy wdrażać i stosować z 
należytym poszanowaniem prawa do 
równości wobec prawa i zasady 
niedyskryminacji zgodnie z ogólnymi 
zasadami prawa określonymi w art. 20 i 21 
Karty. Poza tym niniejszą dyrektywę 
stosuje się bez uszczerbku dla dyrektywy 
Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 
2000 r. wprowadzającej w życie zasadę 
równego traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne oraz 
innych dyrektyw wykonujących art. 13 
Traktatu WE. W świetle powyższego w 
niniejszej dyrektywie przewiduje się, że 
pacjenci traktowani są na równi z 
obywatelami państwa członkowskiego 
leczenia, włączając w to ochronę przed 
dyskryminacją, zapewnianą zgodnie z 
prawem wspólnotowym, jak też i na 
podstawie prawa państwa członkowskiego 
leczenia.

Or. fr
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Poprawka 15
Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Należy podkreślić konieczność 
wprowadzenia szczególnych środków 
gwarantujących kobietom sprawiedliwy 
dostęp do systemów publicznej opieki 
zdrowotnej. Dostęp do opieki zdrowotnej 
dotyczy zarówno opieki przeznaczonej 
typowo dla kobiet i mężczyzn, jak i opieki 
zdrowotnej w zakresie ginekologii-
położnictwa i zdrowia reprodukcyjnego, w 
tym do opieki nad matką i dzieckiem 
zgodnie z definicją podstawowej opieki 
zdrowotnej Światowej Organizacji 
Zdrowia ustaloną podczas 56. Światowego 
Zgromadzenia Zdrowia w dniu 24 
kwietnia 2003 r.1 Każde państwo 
członkowskie musi przestrzegać prawa 
kobiet do zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego zgodnie z Paktem praw 
obywatelskich i politycznych.
________________
1 Raport sekretariatu (A56/27) w sprawie 
Międzynarodowej konferencji w Ałma Acie 
dotyczącej podstawowej opieki zdrowotnej: 
dwudziesta piąta rocznica.

Or. sv

Poprawka 16
Claire Gibault

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Należy podkreślić konieczność 
wprowadzenia szczególnych środków 
gwarantujących kobietom sprawiedliwy 
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dostęp do systemów publicznej opieki 
zdrowotnej oraz do opieki przeznaczonej 
typowo dla kobiet, w szczególności do 
opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii-
położnictwa i zdrowia reprodukcyjnego.

Or. fr

Poprawka 17
Siiri Oviir

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. 
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 

(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. 
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 
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miejsce szczególnie w przypadku każdego 
leczenia prowadzonego w ramach 
europejskich sieci referencyjnych 
wspomnianych w art. 15 niniejszej 
dyrektywy.

miejsce szczególnie w przypadku każdego 
leczenia prowadzonego w ramach 
europejskich sieci referencyjnych 
wspomnianych w art. 15 niniejszej 
dyrektywy oraz leczenia, które państwo 
członkowskie ubezpieczenia uzależnia od 
uzyskania stacjonarnej opieki szpitalnej w 
terminie możliwym do przyjęcia z 
medycznego punktu widzenia.

Or. et

Uzasadnienie

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi võrdse juurdepääsu tagamise põhimõte, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Poprawka 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 zasady 
zwrotu kosztów opieki zdrowotnej 
uzyskanej w innym państwie 
członkowskim w przypadku pacjentów, 
którzy decydują się udać do innego 
państwa członkowskiego w celu 
skorzystania z usług opieki zdrowotnej i 
umożliwia współpracę między państwami 
członkowskimi w zakresie oceny 
technologii medycznych, ośrodków 
referencyjnych i usług z zakresu e-
zdrowia z pełnym poszanowaniem 
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krajowej kompetencji w zakresie 
organizacji i świadczenia opieki 
zdrowotnej zgodnie z zasadami 
powszechnego dostępu, solidarności, 
przystępności cenowej, równej dostępności 
terytorialnej oraz demokratycznej 
kontroli.   

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe sformułowanie pozwala na lepsze sprecyzowanie poszczególnych celów niniejszej 
dyrektywy. Istotne jest wskazanie na odpowiedzialność państw członkowskich oraz zasady 
wymagające uwzględnienia w polityce w zakresie opieki zdrowotnej już w celu przedmiotowej 
dyrektywy. 

Poprawka 19
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne 
ramy świadczenia bezpiecznej i efektywnej 
opieki zdrowotnej o wysokiej jakości w 
innym państwie członkowskim, i 
ustanawia mechanizmy współpracy w 
zakresie opieki zdrowotnej między 
państwami członkowskimi z pełnym 
poszanowaniem krajowej kompetencji w 
zakresie organizacji i świadczenia opieki 
zdrowotnej.

Or. fr
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Poprawka 20
Astrid Lulling

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 
rozumieniu art. 4.

Or. fr

Poprawka 21
Astrid Lulling

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 wszelkie
usługi lub artykuły zdrowotne świadczone 
lub przepisane pacjentowi przez 
pracownika służby zdrowia w celu oceny, 
utrzymania lub przywrócenia jego stanu 
zdrowia, bez względu na sposób ich 
zorganizowania, świadczenia i 
finansowania na poziomie krajowym, ani 
na ich publiczny bądź prywatny charakter.

Or. fr

Poprawka 22
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

oznacza opiekę zdrowotną świadczoną w 
państwie członkowskim innym niż 
państwo, w którym pacjent jest 
ubezpieczony;

Or. fr

Poprawka 23
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „korzystanie z opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim” oznacza 
opiekę zdrowotną świadczoną w państwie 
członkowskim innym niż to, w którym 
pacjent jest ubezpieczony;

skreślona

Or. fr

Poprawka 24
Astrid Lulling

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 

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

Or. fr

Poprawka 25
Claire Gibault

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) towarzystwa ubezpieczeniowe, 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i 
kasy chorych prowadzą do zaprzestania 
wszelkich form dyskryminacji, nawet 
ukrytej, opartej na czynnikach ryzyka 
związanych z chorobami dziedzicznymi 
czy genetycznymi oraz nie obliczają już 
kosztów ubezpieczenia zdrowotnego i 
składek ubezpieczeniowych w zależności 
od płci i charakteru pracy podlegającej 
indeksacji, a z mechanizmów obliczania 
kosztów i składek usuwa się wszelką 
dyskryminację, zwłaszcza w stosunku do 
kobiet;

Or. fr

Poprawka 26
Gabriela Creţu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 

1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy, w szczególności art. 7, 8 i 9, 
państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że nie przeszkodzi w 
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uzyskaniu opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim 
ubezpieczonemu udającemu się do innego 
państwa członkowskiego z zamiarem 
uzyskania tam opieki zdrowotnej albo 
poszukującemu możliwości uzyskania 
opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, jeżeli przedmiotowe 
leczenie należy do świadczeń objętych 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, do których ubezpieczony 
jest uprawniony. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia zwraca ubezpieczonemu
koszty, które zostałyby poniesione przez 
jego ustawowy system zabezpieczenia 
społecznego, gdyby tej samej lub podobnej 
opieki zdrowotnej udzielono na jego 
terytorium. W każdym przypadku 
zadaniem państwa członkowskiego 
ubezpieczenia jest określenie rodzaju 
opieki zdrowotnej, której koszty są 
pokrywane bez względu na to, gdzie jest 
świadczona.

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 koszty, które 
zostałyby poniesione przez jego ustawowy 
system zabezpieczenia społecznego, gdyby 
tej samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono na jego terytorium. W każdym 
przypadku zadaniem państwa 
członkowskiego ubezpieczenia jest 
określenie rodzaju opieki zdrowotnej, 
której koszty są pokrywane bez względu na 
to, gdzie jest świadczona.

Or. en

Uzasadnienie

Równy dostęp do opieki za granicą może zostać utrudniony przez konieczność zapłaty przez 
pacjenta za opiekę najpierw z własnej kieszeni, a dopiero potem możliwość domagania się 
zwrotu kosztów. Państwa członkowskie ubezpieczenia i leczenia mogłyby ustanowić między 
sobą bezpośrednie systemy zwrotu kosztów (jeżeli nie dla wszystkich pacjentów, to 
przynajmniej dla tych znajdujących się w złej sytuacji ekonomicznej). Poprzez określenie, że 
koszty te zostaną zwrócone ubezpieczonemu, taka możliwość jest wykluczona.

Poprawka 27
Siiri Oviir

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Texte propose par la Commission Poprawka

2. Koszty opieki zdrowotnej świadczonej 
w innym państwie członkowskim zwracane 

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

są przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy do poziomu kosztów, 
które zostałyby pokryte, gdyby takiej 
samej lub podobnej opieki zdrowotnej 
udzielono w państwie członkowskim 
ubezpieczenia, bez przekraczania 
rzeczywistych kosztów uzyskanej opieki 
zdrowotnej. W przypadku, gdy pacjent 
wymaga pilnej stacjonarnej opieki 
szpitalnej, która nie jest zapewniona w 
państwie członkowskim ubezpieczenia w 
terminie możliwym do przyjęcia z 
medycznego punktu widzenia, państwo 
członkowskie ubezpieczenia zwraca 
rzeczywiste pełne koszty takiego leczenia.

Or. et

Uzasadnienie

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi põhimõte - võrdse juurdepääsu tagamisest, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Poprawka 28
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
może zastosować wobec pacjenta 
poszukującego opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim te same warunki, kryteria 
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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.

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, pod warunkiem 
uprzedniego zapewnienia powszechnego 
dostępu do usług zdrowotnych dla swoich 
obywateli, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet i dzieci.

Or. pl

Uzasadnienie

W wyniku napływu znacznej ilości pacjentów ze starych krajów do placówek opieki 
zdrowotnej w nowych krajach członkowskich w niektórych placówkach opieki zdrowotnej 
pojawia się dyskryminacja pacjentów. Jest to tym bardziej szkodliwe, że poszkodowane są 
kobiety i dzieci.

Poprawka 29
Gabriela Creţu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy wersji polskiej.
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terytorium państwa członkowskiego 
ubezpieczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 30
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów zwrotu kosztów opieki 
zdrowotnej świadczonej w innym państwie 
członkowskim zgodnie z niniejszą 
dyrektywą przez opiekę szpitalną należy 
rozumieć:

1. Dla celów zwrotu kosztów opieki 
zdrowotnej świadczonej w innym państwie 
członkowskim zgodnie z niniejszą 
dyrektywą przez opiekę szpitalną i opiekę 
specjalistyczną należy rozumieć opiekę 
zdrowotną określoną w obowiązującym 
ustawodawstwie państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, w przypadku gdy opieka ta 
wiąże się z koniecznością pozostania 
danego pacjenta w szpitalu przez co 
najmniej jedną noc lub wymaga wysoce 
specjalistycznej i kosztochłonnej 
infrastruktury lub sprzętu medycznego, lub
gdy leczenie wiąże się ze szczególnym 
ryzykiem dla pacjenta lub dla 
społeczeństwa.

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

Or. fr

Poprawka 31
Astrid Lulling

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.

skreślony

Or. fr

Poprawka 32
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

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. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
zwraca koszty opieki szpitalnej i opieki 
specjalistycznej określonej w ust. 1 w 
przypadku uzyskania uprzedniej zgody na 
leczenie.

a) gdyby opieki zdrowotnej udzielono na 
terytorium tego państwa, system 
zabezpieczenia społecznego tego państwa 
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członkowskiego pokryłby jej koszty; oraz
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
(ii) procesom planowania i racjonalizacji 
prowadzonym w sektorze szpitalnym w 
celu uniknięcia nadwyżek zasobów, braku 
równowagi w podaży opieki szpitalnej oraz 
strat logistycznych i finansowych, 
utrzymania zrównoważonych usług 
medycznych i szpitalnych, otwartych dla 
wszystkich, lub utrzymania potencjału w 
zakresie leczenia lub kompetencji 
medycznych na terytorium danego 
państwa członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 33
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) Uprzednia zgoda jest wydawana w 
każdym przypadku, gdy pacjent wymaga 
leczenia zagwarantowanego zwykle w 
ramach systemu zabezpieczenia 
społecznego państwa członkowskiego 
ubezpieczenia i gdy leczenie to nie może 
zostać zapewnione w państwie 
członkowskim zamieszkania w terminie 
uzasadnionym z medycznego punktu 
widzenia, zgodnie z rozporządzeniem 
1408/71 i rozporządzeniem 883/2004.
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Or. en

Uzasadnienie

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na granice zakresu stosowania tego artykułu wynikające 
z zastosowania rozporządzeń 1408/71 i 883/2004.

Poprawka 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwo członkowskie leczenia może 
przyjąć odpowiednie środki w celu 
zareagowania na napływ pacjentów oraz 
uniemożliwienia mu naruszenia lub 
zagrożenia naruszeniem procesów 
planowania i racjonalizacji prowadzonych 
w sektorze szpitalnym w celu uniknięcia 
nadwyżek zasobów, braku równowagi w 
podaży opieki szpitalnej oraz strat 
logistycznych i finansowych, utrzymania 
zrównoważonych usług medycznych i 
szpitalnych, otwartych dla wszystkich, lub 
utrzymania potencjału w zakresie leczenia 
lub kompetencji medycznych na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego. Państwo członkowskie 
leczenia powstrzymuje się od 
dyskryminowania ze względu na 
narodowość i zapewnia ograniczenie 
środków limitujących swobodny przepływ 
do stopnia, który jest konieczny i 
proporcjonalny. Państwo członkowskie 
leczenia przedstawia te środki Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 5 dyrektywy ustanawia odpowiedzialność państw członkowskich za leczenie w przypadku 
transgranicznej opieki zdrowotnej, podczas gdy środki, dzięki którym państwo członkowskie 
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ubezpieczenia może kontrolować napływ pacjentów, są określone gdzie indziej (art. 8). W 
niniejszej dyrektywie nie wspomina się jednak o środkach przysługujących państwom 
członkowskim leczenia w celu kontrolowania dużego napływu pacjentów, który może wpłynąć 
na ich system opieki zdrowotnej i przeszkodzić im w wypełnianiu zobowiązań w dziedzinie 
ochrony zdrowia.

Poprawka 35
Gabriela Creţu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) konieczność niezwłocznego podjęcia 
danego leczenia lub przeprowadzenia 
danej procedury medycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż wiele stanów chorobowych może nie powodować bólu, mogą one wymagać 
niezwłocznego podjęcia leczenia lub interwencji w ramach określonych procedur 
medycznych.

Poprawka 36
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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. W informacjach o 
transgranicznej opiece zdrowotnej 
dokonuje się wyraźnego rozróżnienia 
między prawami pacjentów wynikającymi 
z niniejszej dyrektywy a prawami 
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wynikającymi z rozporządzeń dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, o których mowa w art. 3 ust. 
1 lit. f).

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli pacjent z własnej woli zdecyduje się na leczenie w innym państwie członkowskim, jego 
prawa w zakresie możliwości odwołania, opieki po hospitalizacji itd. różnią się od praw 
ustanowionych na mocy rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, zważywszy odmienny proces decyzyjny. Istotne jest, aby potencjalni pacjenci byli 
całkowicie świadomi różnych aspektów kompetencji i ryzyka.

Poprawka 37
Gabriela Creţu

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 i pracowników służby zdrowia
informacje, w szczególności w zakresie 
praw pacjenta 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;

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy służby zdrowia są dla pacjentów pierwszym punktem kontaktowym i potrzebują 
oni informacji dotyczących praw pacjenta, aby zarówno przestrzegać wszystkich tych praw, 
jak i wesprzeć pacjentów w uzyskaniu pomocy, jakiej potrzebują.
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Poprawka 38
Gabriela Creţu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pomagają pacjentom w ochronie ich 
praw oraz ubieganiu się o odpowiednie 
zadośćuczynienie w przypadku szkody 
spowodowanej skorzystaniem z 
transgranicznej opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim; w szczególności 
krajowe punkty kontaktowe informują 
pacjentów o istniejących możliwościach 
rozstrzygania wszelkich sporów, pomagają 
w znalezieniu odpowiedniego systemu 
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu w 
konkretnym przypadku oraz, w razie 
potrzeby, pomagają pacjentom w 
monitorowaniu ich spraw;

b) udostępniają informacje dotyczące 
sposobu postępowania w przypadku 
domagania się odszkodowania oraz w 
przypadku szkody, pomagają pacjentom w 
ochronie ich praw oraz ubieganiu się o 
odpowiednie zadośćuczynienie w 
przypadku szkody spowodowanej 
skorzystaniem z transgranicznej opieki 
zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim; w szczególności krajowe 
punkty kontaktowe informują pacjentów o 
istniejących możliwościach rozstrzygania 
wszelkich sporów, pomagają w znalezieniu 
odpowiedniego systemu pozasądowego 
rozstrzygnięcia sporu w konkretnym 
przypadku oraz, w razie potrzeby, 
pomagają pacjentom w monitorowaniu ich 
spraw;

Or. en

Uzasadnienie

Informacje dotyczące sposobu postępowania w przypadku domagania się odszkodowania 
oraz w przypadku szkody, udostępniane przez państwo członkowskie leczenia, muszą być 
dostępne w krajowych punktach kontaktowych.

Poprawka 39
Gabriela Creţu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie ułatwiają 
współpracę w zakresie świadczenia 
transgranicznej opieki zdrowotnej na 

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

szczeblu regionalnym i lokalnym oraz 
komunikację między podmiotami 
świadczącymi opiekę zdrowotną za 
granicą i podmiotami kontynuującymi 
opiekę zdrowotną w danym kraju, także z 
wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz transgranicznej 
opieki zdrowotnej świadczonej okresowo 
lub okazjonalnie; podejmują także inne 
formy współpracy transgranicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Ciągłość opieki ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta. Zespoły medyczne z 
kraju pochodzenia pacjenta powinny blisko współpracować z zespołami medycznymi i 
zespołami specjalistów z kraju leczenia, aby zagwarantować ciągłość opieki.
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