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Poprawka 440
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreśla się artykuł 8.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 152 traktatu WE sposób organizacji i finansowania własnych systemów opieki 
zdrowotnej należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich, co obejmuje prawo do 
ustalania definicji opieki szpitalnej. Unia Europejska, a zwłaszcza Komisja Europejska, nie 
ma kompetencji w tym obszarze, w związku z czym art. 8 należy skreślić. Po drugie, wniosek 
Komisji dotyczący systemów uprzedniej zgody na opiekę szpitalną w innym państwie 
członkowskim wykracza daleko poza orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
i również musi zostać odrzucony.

Poprawka 441
Iles Braghetto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opieka szpitalna i specjalistyczna Uprzednia zgoda

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej uznano fakt, że systemy uprzedniej zgody mogą korzystne dla pacjentów, 
zapewniając im jasność np. w kwestii zwrotu kosztów, do jakiego będą uprawnieni, oraz 
kosztów, jakie będą oni musieli pokryć sami, a także ustaleń dotyczących wszelkiej koniecznej 
późniejszej opieki oraz postępowania w przypadku wystąpienia komplikacji. Kwestie te 
stosują się zarówno do opieki świadczonej w szpitalach i innych placówkach, jaki i do kwestii 
dotyczących konieczności planowania usług i zarządzania zasobami finansowymi przez 
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podmioty kierujące systemami opieki zdrowotnej.

Amendment 442
Urszula Krupa

Proposal for a directive
Article 8 – title

Text proposed by the Commission Amendment

Opieka szpitalna i specjalistyczna Opieka zdrowotna

Or. pl

Poprawka 443
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

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 przez opiekę szpitalną i 
specjalistyczną należy rozumieć opiekę 
zdrowotną określoną w ustawodawstwie 
państwa członkowskiego ubezpieczenia, 
która jest przedmiotem planowania, jeśli 
zakłada ona nocleg danego pacjenta w 
szpitalu przez co najmniej jedną noc lub 
wymaga wysoce specjalistycznej i 
kosztownej infrastruktury lub sprzętu 
medycznego, lub też obejmuje leczenie 
wiążące 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 
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ograniczony jest do: 
- opieki zdrowotnej wymagającej 
wysoce specjalistycznej i kosztochłonnej 
infrastruktury lub sprzętu medycznego; 
lub 
- opieki zdrowotnej obejmującej 
leczenie stwarzające szczególne ryzyko dla 
pacjenta lub dla społeczeństwa.
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.
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 
wymaga uprzedniej zgody na pokrycie lub 
zwrot kosztów opieki szpitalnej i 
specjalistycznej udzielonej w innym 
państwie członkowskim określonej przez 
państwo członkowskie ubezpieczenia w 
myśl ust. 1 niniejszego artykułu.

a) gdyby opieki zdrowotnej udzielono 
na terytorium tego państwa, system 
zabezpieczenia społecznego tego państwa 
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 
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utrzymania potencjału w zakresie leczenia 
lub kompetencji medycznych na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego.
4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne 
do uniknięcia takiego wpływu oraz nie ma 
charakteru środka uznaniowego, mogącego 
prowadzić do dyskryminacji.

4. Odmowa uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne,
oraz nie ma charakteru środka 
uznaniowego, mogącego prowadzić do 
dyskryminacji.

4a. Udzielenia zgody wymaganej z tytułu 
ust. 1 można odmówić w przypadku 
udowodnienia, że przejazd 
zainteresowanego może pogorszyć jego 
stan zdrowia lub zaszkodzić leczeniu.

5. Państwo członkowskie podaje do 
wiadomości publicznej wszystkie stosowne 
informacje dotyczące systemu uprzedniej 
zgody wprowadzonego na mocy przepisów
ust. 3.

5. Państwo członkowskie podaje do 
wiadomości publicznej wszystkie stosowne 
informacje dotyczące systemu uprzedniej 
zgody wprowadzonego na mocy przepisów 
ust. 3.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ wstępna propozycja uznawała różnice między państwami członkowskimi w zakresie 
pokrywania kosztów opieki przez systemy zabezpieczeń społecznych, nie wydaje się właściwe, 
by wykaz rodzajów opieki szpitalnej był określany w ramach procedury komitologii, 
zwłaszcza że w myśl zasady pomocniczości należy to ściśle do kompetencji państw 
członkowskich. Niemniej należy określić wspólne kryteria. Co więcej, przekazanie państwu 
członkowskiemu ubezpieczenia obowiązku sprawdzenia, jaki akt prawny ma zastosowanie w 
danym przypadku, wydaje się korzystniejsze dla pacjentów.

Poprawka 444
Marianne Thyssen

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 

1. Opieka szpitalna i utożsamiana z nią 
podlega przepisom rozporządzenia (EWG) 
nr 1408/71, nie dotyczą jej natomiast 
przepisy art. 6. Państwa członkowskie 
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rozumieć: podają definicję opieki szpitalnej dla 
celów niniejszej dyrektywy.

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

Państwa członkowskie opracowują wykaz 
rodzajów leczenia wymagających wysoce 
wyspecjalizowanej i kosztownej 
infrastruktury lub sprzętu medycznego lub 
rodzajów leczenia stwarzających 
szczególne ryzyko dla pacjenta lub dla 
społeczeństwa, a w związku z tym 
utożsamianych z opieką szpitalną.

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

Or. nl

Uzasadnienie

Het amendement komt hieraan tegemoet door duidelijk te stellen dat voor ambulante zorg de 
de naast elkaar bestaande procedures (verordening en D&K-procedure) blijven bestaan. 
Voor ziekenhuiszorg is het belangrijk dat de procedure van de Verordening, met 
voorafgaande toestemming, te behouden als enige mogelijkheid. Dit is conform de 
rechtspraak van het Europees Hof, die welliswaar de nood aan voorafgaande toestemming 
een belemmering van het vrij verkeer noemt maar in alle gevallen tot nog toe heeft aanvaard 
dat deze vereiste kan gerechtvaardigd worden door noodzaak van planning en het financiële 
evenwicht van de stelsels voor sociale zekerheid. In geen enkel arrest is tot not toe geoordeeld 
dat deze voorafgaande toestemming voor ziekenhuiszorg niet meer mogelijk is. Dit heeft te 
maken met de band die er is tussen deze toestemmingsprocedure en de mogelijkheid om het 
eigen gezondheidszorgaanbod, zeker voor dure zorgvormen, te kunnen plannen.
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Poprawka 445
Åsa Westlund

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 należy 
rozumieć planowaną opiekę 
specjalistyczną wymagającą 
zaawansowanych kompetencji 
medycznych i technicznych. Do 
poszczególnych państw członkowskich 
należy podjęcie decyzji, które działania 
uznaje za planowaną opiekę 
specjalistyczną.

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

b) opiekę zdrowotną, ujętą w 
szczegółowym wykazie, niewymagającą 
noclegu danego pacjenta przez co 
najmniej jedną noc. Wykaz ten 
ograniczony jest do:

opieki zdrowotnej wymagającej wysoce 
specjalistycznej i kosztochłonnej 
infrastruktury lub sprzętu medycznego; 
lub 

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

Or. sv

Uzasadnienie

Definicja opieki szpitalnej nie powinna opierać się na kryterium pobytu pacjenta w szpitalu 
przez co najmniej jedną noc, gdyż definicja taka byłaby myląca. Definicja powinna natomiast 
opierać się na kwestii, czy jest to opieka wysoce specjalistyczna, wymagająca 
zaawansowanych kompetencji medycznych i technicznych.
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Poprawka 446
Christofer Fjellner

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 należy 
rozumieć:

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 

- opiekę zdrowotną wysoce specjalistyczną 
lub wymagającą kosztownej infrastruktury 
lub sprzętu medycznego, lub

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

- opiekę zdrowotną obejmującą leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla pacjenta 
lub dla społeczeństwa.

Or. sv

Uzasadnienie

Kryterium noclegu ma nieaktualny charakter i może hamować rozwój sektora opieki 
zdrowotnej. Ponadto kryterium to jest uznaniowe, ponieważ między państwami i w ich obrębie 
istnieją różnice co do rodzajów leczenia, które wymagają noclegu pacjenta w szpitalu. 
Dlatego też trudno jest je stosować. Definicja opieki szpitalnej powinna natomiast odnosić się 
do jej wysoce specjalistycznego lub kosztownego charakteru, bez względu na fakt, czy pacjent 
musi pozostać w szpitalu na noc, czy nie.
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Poprawka 447
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dla celów zwrotu kosztów opieki 
zdrowotnej świadczonej w innym państwie 
członkowskim zgodnie z niniejszą 
dyrektywą przez opiekę szpitalną i 
specjalistyczną należy rozumieć taką 
opiekę zdrowotną, która zgodnie z 
przepisami państwa członkowskiego 
ubezpieczenia stanowi przedmiot 
odpowiedniego planowania opieki i 
potrzeb w celu zapewnienia skutecznej, 
ekonomicznej i powszechnej opieki 
medycznej w danym państwie. Oprócz 
leczenia wymagającego noclegu danego 
pacjenta przez co najmniej jedną noc lub
wysoce specjalistycznej i kosztochłonnej 
infrastruktury lub sprzętu medycznego, 
albo też obejmującego leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla pacjenta 
lub dla społeczeństwa można tym również 
objąć taką opiekę zdrowotną, która 
zgodnie z systemem opieki w danym 
państwie członkowskim ubezpieczenia z 
innych powodów wymaga zaplanowanej 
infrastruktury.

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

Uzasadnienie

Proponowana definicja opieki szpitalnej i opieki specjalistycznej jest zbyt wąska. 
W Niemczech nie zostałaby nią objęta ani częściowa hospitalizacja czy opieka pozaszpitalna, 
ani opieka nad pacjentami chorymi psychicznie w oddziałach pobytu dziennego. Wyłącznie 
państwa członkowskie posiadają uprawnienia do zdefiniowania opieki szpitalnej wymagającej 
planowania.

Poprawka 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dla celów zwrotu kosztów opieki 
zdrowotnej świadczonej w innym państwie 
członkowskim zgodnie z niniejszą 
dyrektywą przez opiekę szpitalną i 
specjalistyczną należy rozumieć, zgodnie z 
definicją zawartą w ustawodawstwie 
państwa członkowskiego ubezpieczenia,
opiekę zdrowotną wymagającą
zaplanowania w związku z koniecznością
noclegu danego pacjenta przez co najmniej 
jedną noc lub wysoce specjalistycznej i 
kosztownej infrastruktury lub sprzętu 
medycznego, lub leczenia stwarzającego
szczególne ryzyko dla pacjenta lub dla 
społeczeństwa.

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Definicja podana we wniosku Komisji jest przestarzała i nie uwzględnia w niej rzeczywistych 
warunków, w jakich świadczona jest obecnie opieka szpitalna i specjalistyczna.

Poprawka 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 należy 
rozumieć:

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

a) opiekę zdrowotną wysoce 
specjalistyczną lub wymagającą
kosztownej infrastruktury lub sprzętu 
medycznego,

b) opiekę zdrowotną, ujętą w 
szczegółowym wykazie, niewymagającą 
noclegu danego pacjenta przez co 
najmniej jedną noc. Wykaz ten 
ograniczony jest do: 

b) opiekę zdrowotną obejmującą leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla pacjenta 
lub dla społeczeństwa, lub

- opieki zdrowotnej wymagającej wysoce 
specjalistycznej i kosztochłonnej 
infrastruktury lub sprzętu medycznego; lub 

c) pozostałe rodzaje leczenia, które ze 
względu na charakter choroby najlepiej 
świadczyć w szpitalu.

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

Or. da
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Poprawka 450
Linda McAvan

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 należy 
rozumieć opiekę zdrowotną określoną w 
wykazie państwa członkowskiego 
ubezpieczenia, ograniczoną do 
następujących obszarów:

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

a) opieka zdrowotna wymagająca noclegu 
danego pacjenta przez co najmniej jedną 
noc; lub

b) opiekę zdrowotną, ujętą w 
szczegółowym wykazie, niewymagającą 
noclegu danego pacjenta przez co 
najmniej jedną noc. Wykaz ten 
ograniczony jest do: 

b) opieka zdrowotna wysoce 
specjalistyczna lub wymagająca użycia 
kosztownej infrastruktury medycznej lub 
sprzętu medycznego; lub

- opieki zdrowotnej wymagającej 
wysoce specjalistycznej i kosztochłonnej 
infrastruktury lub sprzętu medycznego; 
lub 

ba) opieka zdrowotna obejmująca leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla pacjenta 
lub dla społeczeństwa.

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

Or. en

Uzasadnienie

Różnice pomiędzy państwami członkowskimi dotyczące uprawnień i praktyki klinicznej 
oznaczają, że w praktyce istnienie w UE jednego wykazu rodzajów leczenia, na które 
wymagana może być uprzednia zgoda, powodowałoby jedynie dezorientację pacjentów. 
Pacjenci powinni mieć możliwość zapoznania się z wykazem podającym rodzaje leczenia, na 
które w systemie krajowym wymagana jest uprzednia zgoda.
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Poprawka 451
Colm Burke

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 definicja opieki szpitalnej
ogranicza się do:

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

- opieki zdrowotnej wymagającej
noclegu danego pacjenta przez co najmniej 
jedną noc lub opieki zdrowotnej
wymagającej wysoce specjalistycznej i 
kosztownej infrastruktury medycznej lub 
sprzętu medycznego; lub

b) opiekę zdrowotną, ujętą w 
szczegółowym wykazie, niewymagającą 
noclegu danego pacjenta przez co 
najmniej jedną noc. Wykaz ten 
ograniczony jest do: 

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

- opieki zdrowotnej wymagającej 
wysoce specjalistycznej i kosztochłonnej
infrastruktury lub sprzętu medycznego; or 
- opieki zdrowotnej obejmującej
leczenie stwarzające szczególne ryzyko dla 
pacjenta lub dla społeczeństwa. 

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uzupełnienie pierwotnej idei sprawozdawcy poprzez wprowadzenie 
definicji opieki szpitalnej powszechnie przyjętej jako definicja standardowa w teorii 
zarządzania publicznymi systemami ochrony zdrowia.
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Poprawka 452
Niels Busk

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 należy 
rozumieć:

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

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:

b) opiekę zdrowotną niewymagającą 
noclegu danego pacjenta przez co najmniej 
jedną noc, ale:

- opieki zdrowotnej wymagającej wysoce 
specjalistycznej i kosztochłonnej 
infrastruktury lub sprzętu medycznego; lub 

- wymagającą wysoce specjalistycznej i 
kosztochłonnej infrastruktury lub sprzętu 
medycznego; lub

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

- obejmującą leczenie stwarzające 
szczególne ryzyko dla pacjenta lub dla 
społeczeństwa.

Or. da

Poprawka 453
Claude Turmes, Margrete Auken

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 opieka szpitalna i opieka 
specjalistyczna obejmują przynajmniej:

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

a) opiekę zdrowotną wymagającą noclegu 
danego pacjenta przez co najmniej jedną 
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noc. noc;
b) opiekę zdrowotną, ujętą w 
szczegółowym wykazie, niewymagającą 
noclegu danego pacjenta przez co 
najmniej jedną noc. Wykaz ten 
ograniczony jest do:

b) opiekę zdrowotną wymagającą wysoce 
specjalistycznej i kosztownej infrastruktury 
medycznej lub sprzętu medycznego; lub 
opiekę zdrowotną obejmującą leczenie 
stwarzające szczególne ryzyko dla pacjenta 
lub dla społeczeństwa;

- opieki zdrowotnej wymagającej wysoce 
specjalistycznej i kosztochłonnej
infrastruktury lub sprzętu medycznego; lub

ba) opiekę zdrowotną, w odniesieniu do 
której konieczne jest planowanie w celu 
utrzymania jej powszechnej dostępności, 
przystępności cenowej oraz równej 
dostępności terytorialnej, a także 
kontrolowania kosztów oraz zapobiegania 
jakiemukolwiek znacznemu 
marnotrawstwu zasobów finansowych, 
technicznych i ludzkich; 

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

bb) opiekę zdrowotną świadczoną 
pacjentom cierpiącym na choroby 
przewlekłe, wymagającym opieki lub 
leków, które nie są dostarczane zwykłymi 
kanałami dystrybucji i nie mogą być 
samodzielnie przyjmowane, w związku z 
czym wymagane jest ich podawanie lub 
dostarczanie przez jednostki szpitalne lub 
specjalistyczne.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania spójności z tytułem artykułu w poprawce dodano opiekę specjalistyczną.

Zgodnie z orzecznictwem ETS pojęcie opieki zdrowotnej jest nierozerwalnie związane z 
koniecznością planowania.

Amendment 454
Urszula Krupa

Proposal for a directive
Article 8 – paragraph 1 – point (-a) (new)

Text proposed by the Commission Amendment

-a) każdą opiekę zdrowotną w stanie 
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zagrożenia życia lub przewidywalnej z 
punktu widzenia medycznego możliwości 
powstania trwałego uszczerbku na 
zdrowiu. 

Or. pl

Poprawka 455
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) opiekę zdrowotną wymagającą noclegu 
danego pacjenta przez co najmniej jedną 
noc lub zdefiniowaną jako taka opieka 
przez ustawodawstwo krajowe państwa 
członkowskiego ubezpieczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja opieki szpitalnej wprowadzona przez Komisję nie odzwierciedla realiów usług 
świadczonych w praktyce, np. chirurgii ambulatoryjnej. Aby odzwierciedlić te realia, 
definicja opieki szpitalnej musi opierać się na definicjach stosowanych w państwach 
członkowskich ubezpieczenia. 

Poprawka 456
Bill Newton Dunn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Testy diagnostyczne, badania 
tomograficzne i USG oraz prześwietlenia 
rtg wykonywane zwykle w połączeniu z 
konsultacjami odbywającymi się w 
szpitalu, ale dla pacjentów objętych 
opieką ambulatoryjną, uważa się za 
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leczenie pozaszpitalne, jeżeli uzyskanie 
uprzedniej zgody oznaczałoby, że pacjent 
musi stawić się na kolejną wizytę za 
granicą.

Or. en

Uzasadnienie

Pacjent nie może wiedzieć z góry, jakich badań diagnostycznych będzie wymagał pracownik 
służby zdrowia. Obecne sformułowanie w rzeczywistości zmusza pacjenta bądź do ubiegania 
się o uprzednią zgodę na konsultację oraz na wszelkie badania diagnostyczne, bądź do 
zapłacenia za kolejną wizytę.

Poprawka 457
Thomas Ulmer

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. de

Poprawka 458
Marianne Thyssen

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 

skreślony



AM\764106PL.doc 19/86 PE418.342v01-00

PL

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.

Or. nl

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 8 ust. 1.

Poprawka 459
Linda McAvan

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. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest powiązana z wcześniejszą poprawką do art. 8 ust. 1. Różnice pomiędzy 
państwami członkowskimi dotyczące uprawnień i praktyki klinicznej oznaczają, że w praktyce 
istnienie w UE jednego wykazu rodzajów leczenia, na które wymagana może być uprzednia 
zgoda, powodowałoby jedynie dezorientację pacjentów. Pacjenci powinni mieć możliwość 
zapoznania się z wykazem podającym rodzaje leczenia, na które w systemie krajowym 
wymagana jest uprzednia zgoda.
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Poprawka 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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. es

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący dyrektywy narusza kompetencje w zakresie organizacji opieki zdrowotnej, 
które zgodnie z art. 152 traktatu WE należą do państw członkowskich; wniosek byłby zatem 
sprzeczny z zasadą pomocniczości. 

Poprawka 461
Gyula Hegyi

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. Wykazy są sporządzane i regularnie
aktualizowane przez państwa 
członkowskie.

Or. hu
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Uzasadnienie

Ważne jest, by przy opracowywaniu wykazów godzić ze sobą różne opinie państw 
członkowskich, dlatego też zalecamy, by zadanie to spoczywało w pierwszej kolejności na 
państwach członkowskich, a następnie na Komisji, ale dla każdego państwa członkowskiego 
odrębnie i w oparciu o zalecenia państw członkowskich.

Poprawka 462
Åsa Westlund

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. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
decyduje, jaki rodzaj opieki zdrowotnej 
uznaje za opiekę szpitalną zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w ust. 1, i 
powiadamia Komisję o tej decyzji.

Or. sv

Uzasadnienie

W oparciu o podane kryteria państwa członkowskie powinny sporządzić własny wykaz 
zabiegów uznawanych za opiekę szpitalną i powiadomić o nim Komisję. Jest to zgodne z 
kompetencjami państw członkowskich w sektorze opieki zdrowotnej, a także łatwiejsze do 
wykonania niż pierwotna propozycja utworzenia wykazu na szczeblu UE.

Poprawka 463
Claude Turmes, Margrete Auken

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 

2. Właściwe organy państwa 
członkowskiego ubezpieczenia 
ustanawiają wykaz rodzajów leczenia 
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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.

uznawanych za opiekę szpitalną lub 
specjalistyczną i przedstawiają go Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że państwo członkowskie ubezpieczenia jest odpowiedzialne za zwrot 
kosztów opieki zdrowotnej, do tego państwa członkowskiego należy sporządzanie wykazu 
rodzajów leczenia szpitalnego i specjalistycznego.

Poprawka 464
Karin Jöns

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. Odpowiednie krajowe wykazy 
ustanawiają same państwa członkowskie. 
Wykazy te są regularnie aktualizowane.

Or. de

Poprawka 465
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 

2. Wykaz ten ustanawia Komisja, która 
może go regularnie aktualizować. Środki 
te, mające na celu zmianę elementów 
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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.

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.
Sporządzając wykaz, Komisja uwzględnia 
specjalne stanowisko europejskich sieci 
referencyjnych, o których mowa w art. 15.

Or. nl

Poprawka 466
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wykaz ten ustanawia Komisja, która 
może go regularnie aktualizować. Środki 
te, mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 19 ust. 3.

2. Wykaz ten ustanawia i regularnie 
aktualizuje Komisja. 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.

Or. nl

Uzasadnienie

"It is still unclear; however, when the “specific list” will be available and when and with 
what frequency it will be updated. It is extremely important to update it frequently since the 
technological innovation rate in the healthcare industry is very high. If the list is not regularly 
updated, a new cost-intensive medical treatment may enter the market and fall under the 
“non-hospital care” regulation that, as seen, does not require prior authorisation. If this 
technology is not rapidly introduced in the list, it may seriously undermine the financial 
balance of Member States.", Study "Patient Mobility in the European Union" of the 
Parliament's Policy Department, p. 22.
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Poprawka 467
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwo członkowskie nie może 
odmówić świadczenia opieki i musi 
ponieść pełne koszty leczenia wszystkich 
pacjentów znajdujących się w nagłej 
sytuacji na ich terytorium.

Or. it

Uzasadnienie

Zasada solidarności zakłada, że pacjenci znajdujący się w nagłej sytuacji muszą otrzymać 
wszelką niezbędną opiekę.

Poprawka 468
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Article 8 – paragraphs 3 - 5

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 
posiada system uprzedniej zgody na zwrot
przez jego system zabezpieczenia 
społecznego kosztów opieki szpitalnej 
udzielonej w innym państwie 
członkowskim, chyba że:

a) gdyby opieki zdrowotnej udzielono na 
terytorium tego państwa, system 
zabezpieczenia społecznego tego państwa 
członkowskiego pokryłby jej koszty; oraz

a) opieki zdrowotnej nie można udzielić 
wystarczająco szybko na terytorium tego 
państwa ze względu na zbyt długie listy 
oczekujących; lub

b) celem tego systemu jest zaradzenie 
odpływowi pacjentów związanemu z 
wdrożeniem niniejszego artykułu oraz 
zapobieżenie sytuacji, w której odpływ ten 

aa) opieka transgraniczna to 
najskuteczniejszy sposób organizacji 
usług zdrowotnych dla miejscowej 
ludności, zwłaszcza w regionach 
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poważnie zagraża lub prawdopodobnie 
poważnie zagrozi:

przygranicznych; lub

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

ab) jest to przypadek leczenia chorób 
rzadkich; 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.

ac) opieka opiera się na umowach między 
podmiotami oferującymi ubezpieczenie 
zdrowotne a instytucjami opieki za 
granicą.

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i 
proporcjonalne do uniknięcia takiego 
wpływu oraz nie ma charakteru środka 
uznaniowego, mogącego prowadzić do 
dyskryminacji.
5. Państwo członkowskie podaje do 
wiadomości publicznej wszystkie stosowne 
informacje dotyczące systemu uprzedniej 
zgody wprowadzonego na mocy przepisów 
ust. 3.

5. Państwa członkowskie przyjmują 
przepisy wdrażające uszczegóławiające 
przepisy ust. 3 lit. ab) i ac) oraz 
powiadamiają o nich Komisję.

Or. nl

Uzasadnienie

Wydawanie uprzedniej zgody musi być powszechną zasadą. Opieka transgraniczna musi 
jednak być oczywistością i musi być łatwa do zorganizowania w przypadku nadmiernie 
długich list oczekujących („nieuzasadniona zwłoka”), pacjentów w regionach 
przygranicznych, pacjentów cierpiących na bardzo rzadkie choroby i świadczenia opieki na 
podstawie umowy. 
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Poprawka 469
Marianne Thyssen

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:

skreślony

a) gdyby opieki zdrowotnej udzielono na 
terytorium tego państwa, system 
zabezpieczenia społecznego tego państwa 
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. nl

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 8 ust. 1.
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Poprawka 470
Anja Weisgerber

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 
może uzależnić zwrot kosztów świadczonej 
w innym państwie członkowskim opieki 
szpitalnej lub specjalistycznej –
zdefiniowanej przez państwo członkowskie 
ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 – od 
wydania uprzedniej zgody.

a) gdyby leczenie zostało 
przeprowadzone na terytorium tego 
państwa, jego system zabezpieczenia 
społecznego pokryłby koszty tych 
świadczeń; 
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. de
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Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem dotyczącym dyrektywy zagraniczną hospitalizację można by jedynie 
wtedy uzależnić od otrzymania wcześniejszej zgody, gdy stwierdzi się wyraźnie, że w 
przeciwnym przypadku zagrażałoby to własnym strukturom opieki. Również bez takiego 
uzasadnienia należy jednak zostawić do decyzji państw członkowskich, w których obszarach 
opieki uważają one za konieczne planowanie potrzeb i jak je zapewniają. 

Poprawka 471
Richard Seeber

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 
ma możliwość posiadania ogólnego 
systemu uprzedniej zgody na zwrot, przez 
jego system zabezpieczenia społecznego,
kosztów opieki szpitalnej i specjalistycznej 
udzielonej w innym państwie 
członkowskim.

a) gdyby opieki zdrowotnej udzielono na 
terytorium tego państwa, system 
zabezpieczenia społecznego tego państwa 
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 
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lub kompetencji medycznych na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego. 

Or. en

Uzasadnienie

The provision on prior authorisation (paragraph 3) goes beyond the Commission’s 
competence as referred to in Article 152 EC Treaty. At present, patient mobility across 
Member States accounts for only a tiny proportion of all patients in the healthcare system. 
Under the directive however, one would expect patient mobility to increase, especially in 
border regions and for certain types of treatment such as elective surgery.

A general system of prior authorisation for hospital treatment should be set up giving 
Member States the possibility to control and plan their entire healthcare systems. Member 
States of treatment would thus be more likely to receive payment for the services they 
provided, since patients would have received prior authorisation for the treatment from the
Member State of affiliation.

Poprawka 472
Iles Braghetto

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 
może posiadać system uprzedniej zgody na 
zwrot, przez jego system zabezpieczenia 
społecznego, kosztów opieki szpitalnej i 
innej specjalistycznej opieki określonej 
przez poszczególne państwa członkowskie.

a) gdyby opieki zdrowotnej udzielono na 
terytorium tego państwa, system 
zabezpieczenia społecznego tego państwa 
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:
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(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. en

Uzasadnienie

This amendment recognises that prior authorisation systems are valuable to patients in terms 
of providing them with clarity on matters such as what reimbursement they will be eligible for 
and what costs they will have to meet themselves, arrangements for any after-care needed and 
what will happen if anything goes wrong. Member States should be able to decide the 
circumstances in which prior authorisation systems are mandatory for patients seeking 
healthcare abroad, provided these systems meet criteria such as transparency and 
proportionality, are simple and straightforward, and provide timely responses to requests.

Poprawka 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
może pokryć, zgodnie z ust. 1, koszt opieki 
szpitalnej i specjalistycznej (zgodnie z 
definicją z ustawodawstwa państwa 
członkowskiego ubezpieczenia) udzielonej 
w innym państwie członkowskim, jeżeli 
uzyskano uprzednią zgodę.

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. es

Uzasadnienie

Uprzednia zgoda może być postrzegana przez obywateli jako ograniczenie ich prawa do 
mobilności transgranicznej, jednak w rzeczywistości stanowi ona rodzaj gwarancji.

Gdyby to obywatele, a nie pracownicy służby zdrowia decydowali, którzy specjaliści mają 
udzielić im opieki zdrowotnej, nie byłoby pewności, że opieka ta spełnia niezbędne standardy 
jakości i bezpieczeństwa. Utrzymanie sytuacji, w której to pracownicy służby zdrowia 
podejmują decyzje, jest niezbędne, by uniknąć przypadków świadczenia zbędnej opieki 
zdrowotnej.

Poprawka 474
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 3. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
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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:

może posiadać system uprzedniej zgody na 
zwrot przez jego system zabezpieczenia 
społecznego kosztów opieki szpitalnej 
udzielonej w innym państwie 
członkowskim.

a) gdyby opieki zdrowotnej udzielono na 
terytorium tego państwa, system 
zabezpieczenia społecznego tego państwa 
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. sv

Uzasadnienie

Decyzje dotyczące opieki zdrowotnej powinny być podejmowane przede wszystkim przez dane 
państwo członkowskie. Powinno to dotyczyć również wszelkich ewentualnych decyzji 
dotyczących systemu wydawania uprzedniej zgody.
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Poprawka 475
Niels Busk

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 
może posiadać system uprzedniej zgody na 
zwrot przez jego system zabezpieczenia 
społecznego kosztów opieki szpitalnej 
udzielonej w innym państwie 
członkowskim.

a) gdyby opieki zdrowotnej udzielono na 
terytorium tego państwa, system 
zabezpieczenia społecznego tego państwa 
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. da

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny móc same określić kryteria wydawania uprzedniej zgody i 
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możliwe podstawy odmowy wydania zgody, pod warunkiem, że pacjent może otrzymać 
leczenie w terminie racjonalnym z medycznego punktu widzenia.

Poprawka 476
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 i 3a (nowy)

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 
może dokonywać zwrotu kosztów opieki 
szpitalnej i specjalistycznej zdefiniowanej 
przez państwo członkowskie ubezpieczenia 
zgodnie z ust. 1, udzielonej w innym 
państwie członkowskim, pod warunkiem 
udzielenia uprzedniej zgody. Państwo 
członkowskie ubezpieczenia określa z góry 
przejrzyste kryteria odmowy udzielenia 
uprzedniej zgody, związane z nadrzędnymi 
względami dotyczącymi interesu ogólnego. 
Udzielenia uprzedniej zgody można 
odmówić z przyczyn obejmujących 
następujące względy:

a) gdyby opieki zdrowotnej udzielono 
na terytorium tego państwa, system 
zabezpieczenia społecznego tego państwa 
członkowskiego pokryłby jej koszty; oraz 

(i) ubezpieczyciel lub pełnomocnik nie ma 
dowodów na kliniczną potrzebę 
przeprowadzenia leczenia;

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:

(ii) ubezpieczyciel lub pełnomocnik 
ustalił, że pacjent nie jest uprawniony do 
danego leczenia;

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

(iii) ubezpieczyciel lub pełnomocnik 
ocenia, że w razie podróży zagranicznej 
wystąpi ryzyko kliniczne dla zdrowia 
pacjenta lub szerszych grup społecznych 
lub że dalsza opieka lub środki późniejszej 
kontroli stanu pacjenta w miejscu 
przewidywanym na dane leczenie są 
niewystarczające;

(ii) procesom planowania i (iv) ubezpieczyciel lub pełnomocnik ma 
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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. 

dowody pozwalające wykazać, że 
usługodawca, do którego pacjent chce 
odbyć podróż w celu odbycia leczenia, jest 
niedbały lub nieuczciwy.

3a. Państwa członkowskie mogą również 
odrzucić wnioski, jeżeli pacjenci mogą bez 
zbędnej zwłoki odbyć leczenie w państwie 
członkowskim ubezpieczenia i są dowody 
na to, że mobilność pacjenta zaszkodzi lub 
może zaszkodzić świadczeniu określonych 
rodzajów leczenia na szczeblu krajowym 
lub lokalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie, kiedy uprzednia zgoda może mieć zastosowanie do 
wniosków o leczenie w innym państwie członkowskim, a także wyjaśnienie przyczyn odmowy 
wydania uprzedniej zgody. 

Poprawka 477
Claude Turmes, Margrete Auken

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 
może wymagać uzyskania uprzedniej 
zgody na zwrot przez jego system 
zabezpieczenia społecznego kosztów 
opieki szpitalnej i specjalistycznej 
udzielonej w innym państwie 
członkowskim:

a) gdyby opieki zdrowotnej udzielono na 
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terytorium tego państwa, system 
zabezpieczenia społecznego tego państwa 
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

a) w celu ochrony równowagi 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.

b) w celu ochrony procesów planowania i 
racjonalizacji prowadzonym w sektorze 
opieki zdrowotnej w celu utrzymania jej 
powszechnej dostępności, przystępności 
cenowej oraz równej dostępności 
terytorialnej, a także kontrolowania 
kosztów oraz zapobiegania 
jakiemukolwiek znacznemu 
marnotrawstwu zasobów finansowych, 
technicznych i ludzkich.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić możliwość utrzymania systemu uprzedniej zgody w celu zagwarantowania 
pacjentom pokrycia kosztów leczenia świadczonego w innym państwie członkowskim bez 
względu na rodzaj opieki zdrowotnej. O systemie uprzedniej zgody w tym celu jest mowa w 
rozporządzeniu 1408/71 i 883/2004. Dlatego też sformułowanie „posiadać system uprzedniej 
zgody” jest mylące. W poprawce wykorzystano sformułowanie stosowane w orzecznictwie 
ETS.

Poprawka 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 

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

system zabezpieczenia społecznego 
kosztów opieki szpitalnej udzielonej w 
innym państwie członkowskim, o ile 
spełnione są następujące warunki:

a) gdyby opieki zdrowotnej udzielono na 
terytorium tego państwa, system 
zabezpieczenia społecznego tego państwa 
członkowskiego pokryłby jej koszty; oraz

a) gdyby opieki zdrowotnej udzielono na 
terytorium tego państwa, system 
zabezpieczenia społecznego tego państwa 
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:

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

i) równowadze finansowej systemu 
zabezpieczenia społecznego państwa 
członkowskiego; lub

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

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

(ii) procesom planowania i racjonalizacji 
prowadzonym w sektorze 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. da

Poprawka 479
Åsa Westlund

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli zostanie to uznane za właściwe 
w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się 
bakterii wieloodpornych.

Or. sv
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Poprawka 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Żaden przepis niniejszej dyrektywy nie 
wymaga od podmiotów świadczących 
opiekę zdrowotną ani od systemów opieki 
zdrowotnej akceptacji planowanego 
leczenia lub korzystniejszego traktowania 
pacjentów z innych państw członkowskich 
ze szkodą dla innych pacjentów o 
podobnych potrzebach zdrowotnych, np. 
poprzez wydłużanie czasu oczekiwania na 
leczenie.

Or. en

Uzasadnienie

Korzystanie z opieki zdrowotnej za granicą przez poszczególnych pacjentów może wpłynąć na 
planowanie, organizację i finansową trwałość systemów opieki zdrowotnej nie tylko w 
państwie członkowskim ubezpieczenia, ale również w państwie członkowskim leczenia, stąd 
państwa członkowskie powinny mieć prawo do podejmowania środków mających 
gwarantować, że napływ pacjentów z innych państw członkowskich nie przyniesie szkody 
innym pacjentom.

Poprawka 481
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Uprzednią zgodę wydaje się we 
wszystkich przypadkach, gdy dany pacjent 
potrzebuje leczenia medycznego 
świadczonego zazwyczaj w ramach 
systemu zabezpieczenia społecznego 
państwa członkowskiego ubezpieczenia, a 
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leczenie nie może być zapewnione w 
państwie członkowskim ubezpieczenia w 
terminie uzasadnionym z medycznego 
punktu widzenia, zgodnie z 
rozporządzeniem 1408/71 i 883/2004.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić w tym miejscu granice zasięgu omawianego artykułu, wynikające z 
zastosowania rozporządzenia 1408/71 i 883/2004.

Poprawka 482
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne 
do uniknięcia takiego wpływu oraz nie ma 
charakteru środka uznaniowego, mogącego 
prowadzić do dyskryminacji.

4. Wymóg uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne, 
aby umożliwić państwu członkowskiemu 
ubezpieczenia zorganizowanie i 
świadczenie na własnym terytorium 
bezpiecznej opieki zdrowotnej o wysokiej 
jakości zgodnie z zasadami powszechnego 
dostępu, solidarności, przystępności 
cenowej, równej dostępności terytorialnej 
i kontroli demokratycznej, oraz nie ma 
charakteru środka uznaniowego, mogącego 
prowadzić do dyskryminacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić możliwość utrzymania systemu uprzedniej zgody w celu zagwarantowania 
pacjentom pokrycia kosztów leczenia świadczonego w innym państwie członkowskim bez 
względu na rodzaj opieki zdrowotnej. O systemie uprzedniej zgody w tym celu jest mowa w 
rozporządzeniu 1408/71 i 883/2004. Dlatego też sformułowanie „posiadać system uprzedniej 
zgody” jest mylące. W poprawce wykorzystano sformułowanie stosowane w orzecznictwie 
ETS.
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Poprawka 483
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i 
proporcjonalne do uniknięcia takiego 
wpływu oraz nie ma charakteru środka 
uznaniowego, mogącego prowadzić do 
dyskryminacji.

4. System uprzedniej zgody nie ma 
charakteru środka uznaniowego, mogącego 
prowadzić do dyskryminacji.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcia „konieczne” i „proporcjonalne” nie są jasne z punktu widzenia prawa i mogą 
potencjalnie prowadzić do wniesienia kolejnych spraw do ETS.

Poprawka 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i 
proporcjonalne do uniknięcia takiego 
wpływu oraz nie ma charakteru środka 
uznaniowego, mogącego prowadzić do 
dyskryminacji.

4. System uprzedniej zgody nie ma 
charakteru środka uznaniowego, mogącego 
prowadzić do dyskryminacji.

Or. da



AM\764106PL.doc 41/86 PE418.342v01-00

PL

Poprawka 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne 
do uniknięcia takiego wpływu oraz nie ma 
charakteru środka uznaniowego, mogącego 
prowadzić do dyskryminacji.

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne, 
oraz nie ma charakteru środka 
uznaniowego, mogącego prowadzić do 
dyskryminacji.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zachowanie spójności z poprzednią poprawką.

Poprawka 486
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne 
do uniknięcia takiego wpływu oraz nie ma 
charakteru środka uznaniowego, mogącego 
prowadzić do dyskryminacji.

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne, 
oraz nie ma charakteru środka 
uznaniowego, mogącego prowadzić do 
dyskryminacji.

Or. sv
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Poprawka 487
Niels Busk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne 
do uniknięcia takiego wpływu oraz nie ma 
charakteru środka uznaniowego, mogącego 
prowadzić do dyskryminacji.

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne, 
oraz nie ma charakteru środka 
uznaniowego, mogącego prowadzić do 
dyskryminacji.

Or. da

Poprawka 488
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne 
do uniknięcia takiego wpływu oraz nie ma 
charakteru środka uznaniowego, mogącego 
prowadzić do dyskryminacji.

4. System uprzedniej zgody, o którym 
mowa w ust. 1, ogranicza się do tego, co 
jest konieczne i proporcjonalne do 
uniknięcia takiego wpływu, oraz nie ma 
charakteru środka uznaniowego, mogącego 
prowadzić do dyskryminacji.

Or. nl

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 8 ust. 1.
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Poprawka 489
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne 
do uniknięcia takiego wpływu oraz nie ma 
charakteru środka uznaniowego, mogącego 
prowadzić do dyskryminacji.

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

Or. nl

Poprawka 490
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne 
do uniknięcia takiego wpływu oraz nie ma 
charakteru środka uznaniowego, mogącego 
prowadzić do dyskryminacji.

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne 
do uniknięcia takiego wpływu, opiera się 
na sprawiedliwych, jasnych i przejrzystych 
kryteriach oraz nie ma charakteru środka 
uznaniowego, mogącego prowadzić do 
dyskryminacji.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli państwa członkowskie decydują się wprowadzić system uprzedniej zgody, to powinien 
on opierać się na sprawiedliwych, jasnych i przejrzystych kryteriach. Powstały system 
powinien być funkcjonalny i szybki i nie powinien prowadzić do terminów oczekiwania 
niemożliwych do przyjęcia przez pacjentów (nieuzasadniona zwłoka).
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Poprawka 491
Bill Newton Dunn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne 
do uniknięcia takiego wpływu oraz nie ma 
charakteru środka uznaniowego, mogącego 
prowadzić do dyskryminacji.

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne 
do uniknięcia takiego wpływu oraz nie ma 
charakteru środka uznaniowego, mogącego 
prowadzić do dyskryminacji. Niniejsza 
dyrektywa zakłada prawo pacjentów do 
wybrania transgranicznej opieki 
zdrowotnej. Wymóg uzyskania uprzedniej 
zgody jest wyjątkiem, a nie zasadą. 
Pacjenci rozważający skorzystanie z 
transgranicznej opieki zdrowotnej 
powinni poinformować krajowy podmiot 
opieki zdrowotnej w razie wystąpienia 
ograniczeń. Jest wysoce 
nieprawdopodobne, by indywidualne 
przypadki lub niewielka liczba pacjentów 
poszukujących transgranicznej opieki 
zdrowotnej mogła zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu krajowego systemu 
opieki zdrowotnej lub finansowaniu go. 
Państwa członkowskie muszą 
opublikować kryteria wymagania 
uprzedniej zgody i wprowadzić wyraźne 
rozróżnienie na czynniki medyczne, 
administracyjne i finansowe.

Or. en

Uzasadnienie

Celem wcześniejszych poprawek do projektu dyrektywy było, by państwo interweniowało tylko 
w przypadku zagrożenia strategicznych interesów, a nie w poszczególnych przypadkach. 
Dlatego też, skoro zwrot ogranicza się do kosztów leczenia zatwierdzonego przez państwo, 
rutynowe wymaganie wcześniejszej zgody byłoby dodatkowym i niepotrzebnym obciążeniem 
zasobów, a przy tym byłoby potencjalnie szkodliwe dla pacjentów. By kwestie te były jasne dla 
pacjentów, poprawka ta ustanawia jasny minimalny standard spójny z kluczowymi 
gwarancjami dla państw członkowskich.
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Poprawka 492
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne 
do uniknięcia takiego wpływu oraz nie ma 
charakteru środka uznaniowego, mogącego 
prowadzić do dyskryminacji.

4. System uprzedniej zgody ogranicza się 
do tego, co jest konieczne i proporcjonalne 
do uniknięcia takiego wpływu, oraz nie ma 
charakteru środka uznaniowego, mogącego 
prowadzić do dyskryminacji, ani nie 
stanowi przeszkody dla swobodnego 
przepływu osób. Przy zachowaniu 
procedur kierowania do specjalistów 
obowiązujących w państwie członkowskim 
ubezpieczenia pacjenci cierpiący na 
rzadko występujące choroby powinni mieć 
prawo do poszukiwania dostępu do opieki 
zdrowotnej w innym miejscu bez 
ubiegania się o wcześniejszą zgodę.

Or. en

Poprawka 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

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 
między podmiotami finansującymi opiekę 
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zdrowotną a podmiotami ją świadczącymi.

Or. en

Poprawka 494
Christofer Fjellner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Systemy wydawania wcześniejszej 
zgody oraz wszelkie ograniczenia praw 
pacjentów do transgranicznej opieki 
zdrowotnej nie mogą być powszechne, 
muszą natomiast w poszczególnych 
przypadkach mieć zastosowanie do 
określonych metod leczenia.

Or. sv

Uzasadnienie

Aby ułatwić zdefiniowanie uprzedniej zgody spójnej z art. 8 ust. 3a lub ust. 3b, należy 
wskazać, do jakich metod leczenia uprzednia zgoda jest wymagana. Zwiększa to pewność 
prawa i ogranicza możliwości błędnych interpretacji. Skorzystają na tym głównie państwa 
członkowskie, ponieważ unikną dzięki temu przyszłych spraw sądowych i będą mogły udzielić 
swoim obywatelom jaśniejszych informacji.

Poprawka 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwo członkowskie podaje do 
wiadomości publicznej wszystkie stosowne 
informacje dotyczące systemu uprzedniej 
zgody wprowadzonego na mocy przepisów 
ust. 3.

5. Państwo członkowskie ubezpieczenia
podaje do wiadomości publicznej wykaz 
szpitali i podmiotów świadczących opiekę 
specjalistyczną oraz wszystkie stosowne 
informacje dotyczące systemu uprzedniej 
zgody wprowadzonego na mocy przepisów 
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ust. 3.

Or. es

Poprawka 496
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwo członkowskie podaje do 
wiadomości publicznej wszystkie stosowne 
informacje dotyczące systemu uprzedniej 
zgody wprowadzonego na mocy przepisów 
ust. 3.

5. Państwo członkowskie podaje do 
wiadomości publicznej wszystkie stosowne 
informacje dotyczące systemu uprzedniej 
zgody wprowadzonego na mocy przepisów 
ust. 1.

Or. nl

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 8 ust. 1.

Poprawka 497
Gyula Hegyi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Jeśli prawo krajowe państwa 
członkowskiego ubezpieczenia uzależnia 
finansowanie opieki zdrowotnej 
ubezpieczonych pacjentów od korzystania 
przez nich z opieki zdrowotnej w 
finansowanej przez państwo placówce 
opieki zdrowotnej, państwo członkowskie 
ubezpieczenia ma obowiązek pokrycia 
jedynie kosztów opieki świadczonej w 
państwie członkowskim leczenia, z której 
pacjent skorzystał na takich samych 
warunkach, jak osoba ubezpieczona w 
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państwie członkowskim leczenia.

Or. hu

Uzasadnienie

Osoby ubezpieczone korzystające z opieki zdrowotnej w innych państwach członkowskich 
mogą domagać się od państwa członkowskiego ubezpieczenia zapłaty za opiekę świadczoną 
przez prywatnego usługodawcę w państwie członkowskim leczenia, nawet gdyby nie miały 
prawa ubiegać się o zapłatę za tego rodzaju opiekę w państwie członkowskim ubezpieczenia.

Poprawka 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W państwach członkowskich 
posiadających powszechny system zdrowia 
publicznego swobodę wyboru 
pozostawioną chorym chcącym skorzystać 
z tego systemu ochrony zdrowia 
dostosowuje się do ram normatywnych i 
proceduralnych państwa członkowskiego 
leczenia, gdyż zależy zadbać, by nie 
występowała dyskryminacja pozytywna 
korzystna dla pacjentów z innych krajów.

Or. es

Uzasadnienie

Te same prawa i ramy prawne dla wszystkich chorych korzystających z leczenia w tym samym 
kraju.
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Poprawka 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku wniosków o wydanie 
zgody na opiekę zdrowotną w innym 
państwie członkowskim składanych przez 
osoby ubezpieczone państwo członkowskie 
ubezpieczenia sprawdza, czy spełniono 
warunki ustanowione w rozporządzeniu 
(WE) nr 883/2004, a jeśli tak, to udziela 
uprzedniej zgody zgodnie z 
rozporządzeniem.

Or. es

Uzasadnienie

Wprowadzono nowy ust. 5, co jest spójne z poprawką dotyczącą ust. 2 tego artykułu. Wniosek
dotyczący dyrektywy jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego. Fakt, że zakres dyrektywy pokrywa się z zakresem 
rozporządzeń, prowadzi do powstania dwóch równoległych systemów transgranicznej opieki 
zdrowotnej, co pozostawia pacjentom możliwość wyboru jednego z nich. Wniosek 
prowadziłby tym samym do niepewności prawnej.

Poprawka 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
określa z góry przejrzyste kryteria odmowy 
wydania uprzedniej zgody w oparciu o 
kluczowe względy interesu ogólnego.

Or. es
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Uzasadnienie

Wniosek w sprawie dyrektywy może powodować nierówności między poszczególnymi 
pacjentami. W niektórych państwach usługi zdrowotne są zorganizowane w taki sposób, że 
nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów opieki zdrowotnej świadczonej poza systemem 
publicznym. Wprowadzenie takiego prawa dla mniejszości doprowadziłoby do powstania 
nierówności w przypadku przeważającej większości pacjentów. Z kolei rozszerzenie go na 
wszystkich pacjentów wymagałoby reorganizacji sytemu opieki zdrowotnej danego państwa 
członkowskiego w oparciu o zasady całkowicie odmienne od dotychczasowych. Zadania takie 
należą do wyłącznej kompetencji państw członkowskich

Poprawka 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Państwo członkowskie może w każdym 
przypadku odmówić udzielenia uprzedniej 
zgody, jeżeli ten sam rodzaj leczenia może 
być zapewniony na jego terytorium w 
terminie uzasadnionym z medycznego 
punktu widzenia, z uwzględnieniem 
obecnego stanu zdrowia pacjenta oraz 
prawdopodobnego przebiegu choroby.

Or. es

Uzasadnienie

Wprowadzono nowy ust. 7, co jest spójne ze skreśleniem ust. 2. Proponujemy, by to krajowe 
organy zdrowia publicznego gwarantowały obywatelom (dzięki systemowi uprzedniej zgody) 
świadczenie opieki zdrowotnej przez pracowników służby zdrowia, w ośrodkach medycznych 
spełniających właściwe standardy jakości i bezpieczeństwa. Utrzymanie obecnej sytuacji, w 
której to pracownicy publicznej służby zdrowia podejmują decyzje o konieczności uzyskania 
opieki zdrowotnej w innych państwach członkowskich, jest niezbędne, by uniknąć przypadków 
świadczenia zbędnej opieki zdrowotnej.
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Poprawka 502
Holger Krahmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 503
Claude Turmes, Margrete Auken

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwo członkowskie leczenia może 
przyjąć odpowiednie środki, by 
zareagować na napływ pacjentów i 
zapobiec wynikającemu stąd naruszeniu 
lub prawdopodobnemu naruszeniu 
procesów planowania i racjonalizacji 
prowadzonych w sektorze szpitalnym w 
celu uniknięcia nadwyżek zasobów, braku 
równowagi w podaży opieki szpitalnej oraz 
marnotrawieniu zasobów logistycznych i 
finansowych, utrzymania 
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zrównoważonych usług medycznych i 
szpitalnych otwartych dla wszystkich lub 
zdolności 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

Artykuł 5 omawianej dyrektywy ustanawia zakres odpowiedzialności państw członkowskich 
leczenia w przypadku transgranicznej opieki zdrowotnej. Z kolei środki kontroli przepływu 
pacjentów przez państwo członkowskie ubezpieczenia określono gdzie indziej (w art. 8). 
Dyrektywa milczy natomiast w kwestii możliwości kontrolowania przez państwa członkowskie 
leczenia znacznego napływu pacjentów, który może naruszyć ich system opieki zdrowotnej i 
zdolności wykonywania ich zadań w zakresie opieki zdrowotnej.

Poprawka 504
Jules Maaten

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Pacjenci cierpiący na rzadko 
występujące choroby nie są objęci 
obowiązkiem ubiegania się o wcześniejszą 
zgodę.

Or. en

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 
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wcześniejszą 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 – a zwłaszcza wtedy –
gdy potrzebna im opieka nie jest świadczona w kraju ubezpieczenia, co często jest przyczyną, 
dla której muszą wyjeżdżać za granicę.

Poprawka 505
Jules Maaten

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Pacjenci znajdujący się na liście 
oczekujących na leczenie medyczne w 
państwie członkowskim ubezpieczenia i 
pilnie potrzebujący opieki nie są objęci 
obowiązkiem ubiegania się o wcześniejszą 
zgodę. 

Or. en

Uzasadnienie

Pacjenci znajdujący się 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 wcześniejszą 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 506
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
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Opieka specjalistyczna w szpitalach 
będących ośrodkami doskonałości

1. Komisja i państwa członkowskie 
zachęcają szpitale będące ośrodkami 
doskonałości do koordynacji działań, 
zwłaszcza w celu utworzenia banku 
danych dla pacjentów udzielającego 
informacji o dostępności leczenia w tego 
rodzaju szpitalach i utworzenia sieci 
niezbędnych do wymiany profesjonalistów 
i informacji, rotacyjnego korzystania z
zaawansowanych technologicznie 
urządzeń oraz wymiany dobrych praktyk 
w zakresie leczenia pacjentów. 
2. Państwa członkowskie wskazują organy 
krajowe powołane do oceny 
charakterystyki chorób pacjentów i 
konieczności udzielenia opieki 
specjalistycznej oraz do sporządzenia 
wykazów uprzedniej zgody do celów 
leczenia w ośrodkach doskonałości w 
państwie członkowskim niebędącym 
państwem zamieszkania pacjenta. Organy 
krajowe pracują w ścisłej koordynacji ze 
swoimi ewentualnymi odpowiednikami 
regionalnymi i lokalnymi. Państwo 
członkowskie, w którym znajduje się dany 
ośrodek, dostarcza następnie fundusze 
niezbędne do zapłacenia za leczenie, na 
które uzyskano uprzednią zgodę.

Or. it

Uzasadnienie

Należy uregulować koordynację i tworzenie szpitali stanowiących ośrodki doskonałości i 
zachęcać do niej.
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Poprawka 507
Jules Maaten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Europejski Rzecznik Praw Pacjentów

Ustanawia się Europejskiego Rzecznika 
Praw Pacjentów, który będzie rozpatrywał 
skargi pacjentów dotyczące wydawania 
uprzedniej zgody, jakości leczenia i 
płatności.

Or. en

Uzasadnienie

Pacjenci powinni mieć prawo do tego, by ich losy były słyszane na szczeblu UE, kiedy 
przedstawiają oni skargi dotyczące ważnych kwestii, np. wydawania uprzedniej zgody, jakości 
leczenia i płatności.

Poprawka 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że podstawą procedur 
administracyjnych dotyczących 
korzystania z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim odnośnie 
uprzedniej zgody, o której mowa w art. 8 
ust. 2, pokrycia lub zwrotu kosztów opieki 
zdrowotnej poniesionych w innym 
państwie członkowskim oraz innych 
warunków i formalności, o których mowa z 
art. 6 ust. 3, są obiektywne, 
niedyskryminujące, uprzednio podane do 
wiadomości kryteria, które są konieczne i 
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proporcjonalne do celu, jaki ma zostać 
osiągnięty. W każdym przypadku 
ubezpieczony zawsze otrzymuje zgodę na 
podstawie rozporządzeń dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, o których mowa w art. 3 ust. 
1 lit. f), jeżeli spełnione są warunki 
określone w art. 22 ust. 1 lit. c) i art. 22 
ust. 2 rozporządzenia 1408/71.

proporcjonalne do celu, jaki ma zostać 
osiągnięty. 

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

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

3. Państwa członkowskie określają kryteria 
odmowy uprzedniej zgody, o której mowa 
w art. 8 ust. 3, z wyprzedzeniem i w 
przejrzysty sposób.

3. Państwa członkowskie określają kryteria 
odmowy uprzedniej zgody, o której mowa 
w art. 8 ust. 2, z wyprzedzeniem i w 
przejrzysty sposób.

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

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

a) określony stan chorobowy, a) określony stan chorobowy,

b) stopień bólu występującego u pacjenta, b) stopień bólu występującego u pacjenta, 
c) rodzaj niepełnosprawności pacjenta, 
oraz 

c) rodzaj niepełnosprawności pacjenta, 
oraz 

d) zdolność pacjenta do wykonywania 
działalności zawodowej.

d) zdolność pacjenta do wykonywania 
działalności zawodowej.

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
wszelkie decyzje administracyjne 
dotyczące opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim są przedmiotem 
postępowania administracyjnego oraz 
istnieje możliwość skierowania sprawy na 
drogę sądową, a w jej ramach 
wprowadzenia środków tymczasowych.

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
wszelkie decyzje administracyjne lub 
medyczne dotyczące opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim są 
przedmiotem postępowania 
administracyjnego, ewentualnie w oparciu 
o ekspertyzę medyczną, oraz istnieje 
możliwość skierowania sprawy na drogę 
sądową, a w jej ramach wprowadzenia 
środków tymczasowych.

Or. fr
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Uzasadnienie

Zasadę nadrzędności rozporządzenia 1408/71 wspomniano w art. 8 ust. 3. Należy 
zagwarantować spójność tego artykułu z poprawkami do art. 8.

Należy wskazać wyraźnie, na jakich dokumentach może się opierać ponowne rozpatrywanie w 
postępowaniu administracyjnym.

Poprawka 509
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że podstawą procedur 
administracyjnych dotyczących 
korzystania z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim odnośnie 
jakiejkolwiek uprzedniej zgody, o której 
mowa w art. 8 ust. 3, zwrotu kosztów 
opieki zdrowotnej poniesionych w innym 
państwie członkowskim oraz innych 
warunków i formalności, o których mowa 
z art. 6 ust. 3, są obiektywne, 
niedyskryminujące, uprzednio podane do 
wiadomości kryteria, które są konieczne i 
proporcjonalne do celu, jaki ma zostać 
osiągnięty. W każdym przypadku 
ubezpieczony zawsze otrzymuje zgodę na 
podstawie rozporządzeń dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, o których mowa w art. 3 ust. 
1 lit. f), jeżeli spełnione są warunki 
określone w art. 22 ust. 1 lit. c) i art. 22 
ust. 2 rozporządzenia 1408/71.

skreślony

Or. hu

Uzasadnienie

Uważamy, że kwestia zakazu odrzucania wniosków o wydanie uprzedniej zgody została 
stosownie uregulowana w przywoływanych artykułach rozporządzenia (WE) nr 1408/71; ich 
szczegółowe wymienianie w tym miejscu jest zbędne i w gruncie rzeczy zwiększa niepewność 
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co do dwóch różnych procedur wydawania zgody, które Komisja zamierza wprowadzić 
(procedurę z projektu dyrektywy i procedurę z rozporządzeń w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego). Związki między oboma instrumentami powinien wskazywać 
artykuł 3. 

Poprawka 510
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia gwarantuje, że podstawą 
procedur administracyjnych dotyczących 
korzystania z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim odnośnie 
jakiejkolwiek uprzedniej zgody, o której 
mowa w art. 8 ust. 3, zwrotu kosztów 
opieki zdrowotnej poniesionych w innym 
państwie członkowskim oraz innych 
warunków i formalności, o których mowa z
art. 6 ust. 3, są obiektywne,
niedyskryminujące, uprzednio podane do 
wiadomości kryteria, które są konieczne i 
proporcjonalne do celu, jaki ma zostać 
osiągnięty. W każdym przypadku 
ubezpieczony zawsze otrzymuje zgodę na 
podstawie rozporządzeń dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, o których mowa w art. 3 ust. 
1 lit. f), jeżeli spełnione są warunki 
określone w art. 22 ust. 1 lit. c) i art. 22 ust. 
2 rozporządzenia 1408/71.

1. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia gwarantuje, że podstawą 
procedur administracyjnych dotyczących 
korzystania z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim związanej z 
jakąkolwiek uprzednią zgodą, o której 
mowa w art. 22 ust. 1 lit. c) i art. 22 ust. 2 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, 
pokryciem kosztów opieki zdrowotnej 
poniesionych w innym państwie 
członkowskim oraz innymi warunkami i 
formalnościami, o których mowa w art. 6 
ust. 1, są obiektywne i niedyskryminujące 
kryteria. W każdym przypadku 
ubezpieczony zawsze otrzymuje zgodę na 
podstawie rozporządzeń dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, o których mowa w art. 3 ust. 
1 lit. f), jeżeli spełnione są warunki 
określone w art. 22 ust. 1 lit. c) i art. 22 ust. 
2 rozporządzenia 1408/71.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 152 traktatu WE sposób organizacji i finansowania własnych systemów opieki 
zdrowotnej należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich, co obejmuje prawo do 
tworzenia systemów uprzedniej zgody na leczenie szpitalne za granicą, działających zgodnie z 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ponadto wniosek Komisji 
dotyczący systemów uprzedniej zgody wykracza daleko poza orzecznictwo Europejskiego 
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Trybunału Sprawiedliwości i również musi zostać odrzucony.

Poprawka 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia gwarantuje, że podstawą 
procedur administracyjnych dotyczących 
korzystania z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim odnośnie 
jakiejkolwiek uprzedniej zgody, o której 
mowa w art. 8 ust. 3, zwrotu kosztów 
opieki zdrowotnej poniesionych w innym 
państwie członkowskim oraz innych 
warunków i formalności, o których mowa 
z art. 6 ust. 3, są obiektywne, 
niedyskryminujące, uprzednio podane do 
wiadomości kryteria, które są konieczne i 
proporcjonalne do celu, jaki ma zostać 
osiągnięty. W każdym przypadku 
ubezpieczony zawsze otrzymuje zgodę na 
podstawie rozporządzeń dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, o których mowa w art. 3 ust. 
1 lit. f), jeżeli spełnione są warunki 
określone w art. 22 ust. 1 lit. c) i art. 22 
ust. 2 rozporządzenia 1408/71.

1. Państwo członkowskie 
ubezpieczenia gwarantuje, że podstawą 
procedur administracyjnych dotyczących 
korzystania z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim odnośnie do 
jakiejkolwiek uprzedniej zgody, o której 
mowa w art. 8 ust. 2, oraz pokrycia
kosztów opieki zdrowotnej poniesionych w 
innym państwie członkowskim są 
obiektywne, niedyskryminujące, uprzednio 
podane do wiadomości kryteria, które są 
konieczne i proporcjonalne do celu, jaki 
ma zostać osiągnięty.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ma podnieść jasność dyrektywy i rozporządzenia z punktu widzenia prawa.
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Poprawka 512
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że podstawą procedur 
administracyjnych dotyczących 
korzystania z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim odnośnie 
jakiejkolwiek uprzedniej zgody, o której 
mowa w art. 8 ust. 3, zwrotu kosztów 
opieki zdrowotnej poniesionych w innym 
państwie członkowskim oraz innych 
warunków i formalności, o których mowa z 
art. 6 ust. 3, są obiektywne, 
niedyskryminujące, uprzednio podane do 
wiadomości kryteria, które są konieczne i 
proporcjonalne do celu, jaki ma zostać 
osiągnięty. W każdym przypadku 
ubezpieczony zawsze otrzymuje zgodę na 
podstawie rozporządzeń dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, o których mowa w art. 3 ust. 
1 lit. f), jeżeli spełnione są warunki 
określone w art. 22 ust. 1 lit. c) i art. 22 ust. 
2 rozporządzenia 1408/71.

1. Państwo członkowskie ubezpieczenia 
gwarantuje, że podstawą procedur 
administracyjnych dotyczących 
korzystania z opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim odnośnie 
jakiejkolwiek uprzedniej zgody, o której 
mowa w art. 8 ust. 3, zwrotu kosztów 
opieki zdrowotnej poniesionych w innym 
państwie członkowskim oraz innych 
warunków i formalności, o których mowa z 
art. 6 ust. 3, są obiektywne, 
niedyskryminujące, uprzednio podane do 
wiadomości kryteria, które są konieczne i 
proporcjonalne do celu, jaki ma zostać 
osiągnięty. Do czasu wejścia w życie 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
obowiązuje zasada, zgodnie z którą w 
każdym przypadku ubezpieczony zawsze 
otrzymuje zgodę na podstawie 
rozporządzeń dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, o 
których mowa w art. 3 ust. 1 lit. f), jeżeli 
spełnione są warunki określone w art. 22 
ust. 1 lit. c) i art. 22 ust. 2 rozporządzenia 
1408/71. Od chwili wejścia w życie 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
obowiązuje zasada, zgodnie z którą jeżeli 
zachodzą okoliczności, o których mowa w 
art. 20 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, 
to zgody zawsze udziela się osobie 
ubezpieczonej na mocy rozporządzeń 
dotyczących koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 lit. f).

Or. nl
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Poprawka 513
Åsa Westlund

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą 
ograniczyć wybór podmiotów 
świadczących opiekę zdrowotną lub 
zastosować inne krajowe środki 
planifikacyjne, w tym warunki, kryteria 
oraz formalności regulacyjne i 
administracyjne dotyczące np. zasad 
finansowania opieki zdrowotnej z 
funduszy publicznych. Mogą być one 
stosowane także do transgranicznej 
pozaszpitalnej opieki zdrowotnej, pod 
warunkiem, że w mechanizmach tych 
przestrzegane są swobody rynku 
wewnętrznego, a wszelkie ograniczenia 
dostępu do pozaszpitalnej opieki 
zdrowotnej za granicą są konieczne, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne.

Or. sv

Uzasadnienie

W związku z faktem, że opieka zdrowotna należy do kompetencji państw członkowskich, 
dyrektywa powinna uznawać ich prawo do zdecydowania o rodzaju opieki finansowanej z 
funduszy publicznych i o warunkach tego finansowania. Zasady te nie mogą być 
dyskryminujące, a kryteria muszą być jasne i znane z góry.

Poprawka 514
Colm Burke

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszelkie takie systemy proceduralne są 
łatwo dostępne i gwarantują, że wnioski 
rozpatrywane są w sposób obiektywny i 

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

bezstronny oraz w terminie, który nie 
powinien przekraczać piętnastu dni 
kalendarzowych.

Or. en

Uzasadnienie

Pacjenci nie powinni napotykać nieuzasadnionych opóźnień administracyjnych w 
rozpatrywaniu swoich wniosków. Dlatego też należy zadbać, by takie opóźnienia nie 
występowały, ustanawiając jasne terminy, których zasadniczo nie należy przekraczać.

Poprawka 515
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszelkie takie systemy proceduralne są 
łatwo dostępne i gwarantują, że wnioski 

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

rozpatrywane są w sposób obiektywny i 
bezstronny oraz w ustalonych 
maksymalnych terminach; informacja o 
takich systemach podawana jest z 
wyprzedzeniem do wiadomości publicznej 
przez państwo członkowskie. Przy 
rozpatrywaniu tych wniosków należy 
uwzględnić pilność sprawy oraz 
indywidualne okoliczności. 

Or. es

Uzasadnienie

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a  ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Poprawka 517
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli w danym państwie 
członkowskim istnieją zasady, zgodnie z 
którymi z funduszy publicznych nie 
zwraca się kosztów opieki świadczonej 
przez podmiot prywatny finansujący część 
swojej działalności za pośrednictwem 
prywatnych towarzystw 
ubezpieczeniowych, to państwo 
członkowskie może zdecydować, że zasady 
te dotyczą również opieki transgranicznej, 
aby uniknąć dyskryminacji podmiotów 
świadczących opiekę w oparciu o to, w 
którym państwie członkowskim dzialają.

Or. sv
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Uzasadnienie

W związku z faktem, że opieka zdrowotna należy do kompetencji państw członkowskich, 
dyrektywa powinna uznawać ich prawo do zdecydowania o rodzaju opieki finansowanej z 
funduszy publicznych i o warunkach tego finansowania. Zasady te nie mogą być 
dyskryminujące, a kryteria muszą być jasne i znane z góry.

Poprawka 518
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie określają 
kryteria odmowy uprzedniej zgody, o 
której mowa w art. 8 ust. 3, z 
wyprzedzeniem i w przejrzysty sposób.

skreślony

Or. de

Poprawka 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie określają 
kryteria odmowy uprzedniej zgody, o 
której mowa w art. 8 ust. 3, z 
wyprzedzeniem i w przejrzysty sposób.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Ustęp ten zawarto już w poprawce wniesionej do art. 8 (nowy ust. 5a). Dlatego proponujemy 
usunąć go, gdyż jest zbędny.
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Poprawka 520
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie określają kryteria 
odmowy uprzedniej zgody, o której mowa 
w art. 8 ust. 3, z wyprzedzeniem i w 
przejrzysty sposób.

3. Państwa członkowskie określają kryteria 
odmowy uprzedniej zgody oraz wyjątków 
od zasady wydawania uprzedniej zgody, o 
której mowa w art. 8 ust. 3, z 
wyprzedzeniem i w przejrzysty sposób.

Or. nl

Poprawka 521
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie określają kryteria 
odmowy uprzedniej zgody, o której mowa 
w art. 8 ust. 3, z wyprzedzeniem i w 
przejrzysty sposób.

3. Państwa członkowskie określają kryteria 
odmowy uprzedniej zgody z 
wyprzedzeniem i w przejrzysty sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 152 traktatu WE sposób organizacji i finansowania własnych systemów opieki 
zdrowotnej należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich, co obejmuje prawo do 
tworzenia systemów uprzedniej zgody na leczenie szpitalne za granicą, działających zgodnie z 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ponadto wniosek Komisji 
dotyczący systemów uprzedniej zgody wykracza daleko poza orzecznictwo Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości i również musi zostać odrzucony.
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Poprawka 522
Christofer Fjellner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Uprzedniej zgody udziela się we 
wszystkich przypadkach, gdy dana osoba 
nie może być poddana określonemu 
leczeniu w państwie członkowskim 
ubezpieczenia w terminie uzasadnionym z 
medycznego punktu widzenia, z 
uwzględnieniem aktualnego stanu 
zdrowia tej osoby oraz prawdopodobnego 
przebiegu choroby.

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie należy wprowadzić zasadę nieuzasadnionej zwłoki, gdyż jest to nieodłączny 
element orzecznictwa. Zasadę powinno się sformułować zgodnie z rozporządzeniem 883/2004 
(art. 22.2), co oznacza, że uprzedniej zgody trzeba udzielić w razie wystąpienia 
nieuzasadnionej zwłoki. Wprowadzenie takich samych kryteriów w dyrektywie i w 
rozporządzeniu uprości koordynację i zastosowanie obu systemów i podniesie pewność 
prawa.

Poprawka 523
John Bowis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą oferować 
pacjentom dobrowolny system 
uprzedniego powiadamiania, w którym 
wraz z powiadomieniem pacjent otrzymuje 
bon określający maksymalny koszt 
podlegający zwrotowi. Taki bon można 
zabrać do szpitala, w którym następuje 
leczenie, a zwrotu kosztów dokonywano by 
bezpośrednio z państwa członkowskiego 
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ubezpieczenia.

Or. en

Poprawka 524
Riitta Myller

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą 
zaoferować pacjentom dobrowolny system 
uprzedniej zgody, w którym wraz z taką 
zgodą pacjent otrzymuje bon usługowy 
wymieniający rodzaje leczenia 
kwalifikujące się do zwrotu oraz ich 
rzeczywisty koszt. Bon usługowy 
przedkłada się w szpitalu, w którym 
odbywa się leczenie, a następnie zwrotu 
dokonuje bezpośrednio państwo 
członkowskie ubezpieczenia.

Or. fi

Poprawka 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie ubezpieczenia 
dbają, by od pacjentów, którzy uzyskali 
uprzednią zgodę na skorzystanie z opieki 
zdrowotnej za granicą, wymagano 
płatności z góry lub płatności 
wyrównawczych na rzecz systemów opieki 
zdrowotnej lub podmiotów świadczących 
usługi zdrowotne w państwie 
członkowskim leczenia wyłącznie w takim 
zakresie, w jakim byłoby to od nich 
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wymagane w państwie członkowskim 
ubezpieczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mają obowiązek ułatwiać mobilność pacjenta w stosownych 
przypadkach oraz zapewniać jednakowy dostęp do opieki zdrowotnej za granicą. Muszą 
zatem również usuwać wszelkie praktyczne przeszkody stojące przed pacjentami 
korzystającymi z opieki zdrowotnej za granicą, np. konieczność dokonywania płatności z góry 
lub płatności wyrównawczych na rzecz systemów opieki zdrowotnej lub podmiotów 
świadczących usługi zdrowotne w państwie członkowskim leczenia .

Poprawka 526
Åsa Westlund

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą 
zaoferować pacjentom dobrowolny system 
uprzedniej zgody, w którym państwo 
członkowskie ubezpieczenia płaci 
bezpośrednio za opiekę świadczoną w 
innym państwie członkowskim.

Or. sv

Uzasadnienie

Możliwość poszukiwania przez pacjentów opieki w innym państwie członkowskim nigdy nie 
powinna być uzależniona od możliwości samodzielnego poniesienia przez nich odpowiednich 
wydatków. Dlatego też powinien istnieć system bezpośredniego transferu między państwami 
członkowskimi a podmiotami świadczącymi opiekę.
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Poprawka 527
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Poprawka 528
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. de
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Poprawka 529
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ma zagwarantować zgodność z poprawką do art. 9 ust. 2.

Poprawka 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – wstęp

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. da
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Uzasadnienie

Poprawka ma wyjaśnić, że należy zastosować podstawową zasadę kolejności i potrzeb, 
zgodnie z poprawką do art. 1.

Poprawka 531
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Ustalając terminy rozpatrzenia wniosku 
o skorzystanie z opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim, państwo 
członkowskie uwzględnia i ustanawia 
kryteria, na podstawie których ocenia:

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając stan chorobowy, stopień bólu, rodzaj niepełnosprawności i zdolność pacjenta 
do wykonywania działalności zawodowej, państwa członkowskie powinny w miarę 
możliwości określić limit czasowy w oparciu o kryteria znane z góry pacjentom.
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Poprawka 533
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) określony stan chorobowy, a) określony stan chorobowy i sytuację 
społeczną,

Or. nl

Poprawka 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) konieczność niezwłocznego podjęcia 
leczenia,

Or. en

Uzasadnienie

Wiele stanów chorobowych może nie powodować bólu, mogą one jednak wymagać 
niezwłocznego podjęcia leczenia.

Amendment 535
Urszula Krupa

Proposal for a directive
Article 9 – paragraph 4 – point (a a) (new)

Text proposed by the Commission Amendment

aa) możliwość przeprowadzenia procesu 
leczenia bez uszczerbku dla pacjenta w 
kraju zamieszkania, 
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Or. pl

Justification

Każde państwo członkowskie winno zabezpieczyć proces leczenia najpierw w swoim kraju, ale 
zawsze informuje w drodze decyzji, jak i sposobie odwołania od niej.

Poprawka 536
Iles Braghetto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) formalną akredytację podmiotu 
świadczącego opiekę zdrowotną.

Or. it

Uzasadnienie

Akredytacja to jedna z kluczowych kwestii, którą powinny rozważyć osoby chcące skorzystać 
z opieki zdrowotnej oferowanej przez specjalistyczne podmioty spoza państwa ubezpieczenia.

Amendment 537
Urszula Krupa

Proposal for a directive
Article 9 – paragraph 4 – subparagraph 2 (new)

Text proposed by the Commission Amendment

Państwo członkowskie zawsze informuje o 
drodze odwoławczej od wydanej decyzji.

Or. pl

Justification

Każde państwo członkowskie winno zabezpieczyć proces leczenia najpierw w swoim kraju, ale 
zawsze informuje w drodze decyzji, jak i sposobie odwołania od niej.
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Poprawka 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ze względu na występujące w 
niektórych publicznych systemach 
ochrony zdrowia trudności w dokładnym 
określaniu kosztów wszystkich usług i 
rodzajów leczenia, począwszy od 
zatwierdzenia niniejszej dyrektywy 
powinien rozpocząć się czteroletni okres 
przeznaczony na ocenę kosztów i 
porównanie oferty usług, zważywszy że 
różnice między poszczególnymi krajami są 
znaczne.

Or. es

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich, gdzie istnieje darmowa publiczna służba zdrowia, 
obejmująca również wydawanie leków, powinien powstać równoległy system zbierania 
funduszy. 

Poprawka 539
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Systemy składania wniosków o 
udzielenie uprzedniej zgody muszą być 
udostępniane na szczeblu odpowiednim 
dla administracji służby zdrowia państwa 
członkowskiego oraz muszą być dostępne i 
przejrzyste dla pacjentów. Zasady 
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ubiegania się o uzyskanie uprzedniej 
zgody i zasady odmowy muszą być 
dostępne przed złożeniem stosownego 
wniosku, aby były stosowane 
sprawiedliwie i przejrzyście.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować dostępność systemów składania wniosków o uprzednią zgodę.

Poprawka 540
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
wszelkie decyzje administracyjne 
dotyczące opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim są przedmiotem 
postępowania administracyjnego oraz 
istnieje możliwość skierowania sprawy na 
drogę sądową, a w jej ramach 
wprowadzenia środków tymczasowych.

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
wszelkie decyzje administracyjne lub 
medyczne dotyczące opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim są 
przedmiotem postępowania 
administracyjnego lub ekspertyzy 
medycznej, stosownie do sytuacji, oraz 
istnieje możliwość skierowania sprawy na 
drogę sądową, a w jej ramach 
wprowadzenia środków tymczasowych. 

Or. fr

Poprawka 541
Maria Berger

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
wszelkie decyzje administracyjne 
dotyczące opieki zdrowotnej w innym 

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
wszelkie decyzje administracyjne 
dotyczące opieki zdrowotnej w innym 
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państwie członkowskim są przedmiotem 
postępowania administracyjnego oraz 
istnieje możliwość skierowania sprawy na 
drogę sądową, a w jej ramach 
wprowadzenia środków tymczasowych.

państwie członkowskim, zwłaszcza w 
przypadku odmowy uprzedniej zgody, o 
której mowa w art. 8 ust. 3, są 
przedmiotem postępowania 
administracyjnego oraz istnieje możliwość 
skierowania sprawy na drogę sądową, a w 
jej ramach wprowadzenia środków 
tymczasowych.

Or. de

Poprawka 542
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
wszelkie decyzje administracyjne 
dotyczące opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim są przedmiotem 
postępowania administracyjnego oraz 
istnieje możliwość skierowania sprawy na 
drogę sądową, a w jej ramach 
wprowadzenia środków tymczasowych.

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
wszelkie decyzje administracyjne 
dotyczące opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim są przedmiotem 
postępowania administracyjnego oraz 
istnieje możliwość skierowania sprawy na 
drogę sądową, a w jej ramach 
wprowadzenia środków tymczasowych. 
Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
międzynarodowego systemu 
pozasądowego rozstrzygania sporów 
dotyczących transgranicznej opieki 
zdrowotnej.

Or. es

Uzasadnienie

Proponujemy dodać akapit wynikający z art. 12 ust.2 lit. d), gdyż uważamy, że to państwa 
członkowskie, a nie krajowe punkty kontaktowe ds. transgranicznej opieki zdrowotnej 
powinny być odpowiedzialne za rzeczone działania.
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Poprawka 543
Bill Newton Dunn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niezależnie od wybranego systemu 
proces odwoławczy musi być odpowiedni 
do zakładanego celu i dostępny dla 
wszystkich, czyli otwarty, szybki, tani, 
niezależny i nadający się do wykorzystania 
przez chorego lub rannego pacjenta, 
którego język ojczysty może nie być 
językiem urzędowym danego państwa 
członkowskiego. Kryteria, na których 
opierają się decyzje w sprawie odwołań, 
muszą być podawane do publicznej 
wiadomości.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre trwające procedury odwoławcze stanowią nadmierne obciążenie, np. w Wielkiej 
Brytanii jedyną urzędową drogą odwołania jest postępowanie sądowe, długotrwałe, 
kosztowne i uciążliwe. By kwestie te były jasne dla pacjentów, poprawka ta ustanawia jasny 
minimalny standard spójny z kluczowymi gwarancjami dla państw członkowskich.

Poprawka 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie zachęcają do 
stosowania środków i realizacji projektów 
mających na celu zapewnienie pacjentom 
pomocy językowej i informacji na temat 
leczenia w czasie pobytu w szpitalu.

Or. it
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Uzasadnienie

Pacjenci muszą rozumieć, jak są leczeni, przede wszystkim dlatego, że umożliwi im to 
udzielenie świadomej zgody na wykonywane zabiegi.

Poprawka 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

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. Informacje te obejmują 
m.in.:

• wykaz rodzajów leczenia pokrywanych 
przez system opieki zdrowotnej państwa 
członkowskiego ubezpieczenia oraz stawki 
zwrotów lub pokrycia kosztów;
• normy jakości i bezpieczeństwa 
stosowane w państwie członkowskim 
leczenia;
• dostępność, ceny, świadectwa jakości 
oraz ryzyko związane z udzielaną opieką 
zdrowotną, jak również informacje 
dotyczące objęcia ubezpieczeniem lub 
jakimkolwiek innym rodzajem ochrony 
indywidualnej lub zbiorowej z tytułu 
odpowiedzialności zawodowej podmiotów 
świadczących usługi zdrowotne w 
państwie członkowskim leczenia;
• wykaz podmiotów świadczących usługi 
zdrowotne uznanych przez właściwe 
organy w państwie członkowskim 
leczenia;
• prawa pacjentów, procedury dostępu do 
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tych praw oraz systemy odwoławcze i 
systemy odszkodowań w przypadku 
pozbawienia tych praw;
• zasady i warunki mające zastosowanie, 
między innymi, w przypadku szkody 
spowodowanej skorzystaniem z opieki 
zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim.

Państwa członkowskie gwarantują, że 
informacje te uwzględniają kwestie 
zdrowia publicznego, są bezstronne, 
porównywalne, obiektywne i kompletne.

2. Informacje, o których mowa z ust. 1, są 
łatwo dostępne, także za pomocą środków 
elektronicznych, oraz obejmują informacje 
o uprawnieniach pacjenta, procedurach 
korzystania z nich oraz o systemach 
środków odwoławczych i 
zadośćuczynienia, jeżeli pacjent zostanie 
pozbawiony tych uprawnień.

2. Informacje, o których mowa z ust. 1, są 
łatwo dostępne, także za pomocą środków 
elektronicznych, oraz są gromadzone 
zgodnie z mechanizmem współpracy 
określonym w art. 13.

3. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 19 ust. 2, Komisja może opracować 
standardowy wspólnotowy format wstępnej 
informacji, o której mowa w ust. 1.

3. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 19 ust. 2, Komisja może opracować 
standardowy wspólnotowy format wstępnej 
informacji, o której mowa w ust. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy określić w dyrektywie minimalny zakres informacji udzielanych pacjentom udającym 
się do innego państwa członkowskiego w celu poddania się leczeniu, aby zapewnić optymalne 
bezpieczeństwo pacjentów. Należy również przypomnieć zasady dotyczące udzielana 
informacji związanych ze zdrowiem.

Poprawka 546
Linda McAvan

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 

1. Państwa członkowskie ubezpieczenia 
zapewniają funkcjonowanie mechanizmów 
służących udzielaniu pacjentom na 
wniosek informacji dotyczących uzyskania 
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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.

opieki zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, w tym informacje o 
sposobie określania uprawnień pacjentów, 
o procedurach korzystania z tych 
uprawnień oraz o systemach środków 
odwoławczych i zadośćuczynienia, jeżeli 
pacjent zostanie pozbawiony tych 
uprawnień, oraz zasad i warunków 
mających zastosowanie między innymi w 
przypadku szkody spowodowanej 
skorzystaniem z opieki zdrowotnej w 
innym państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie powinny konsultować się z 
zainteresowanymi stronami w celu 
zapewnienia jasności i dostępności 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wprowadzenie większej jasności poprzez połączenie ust. 1 i 2. Należy 
również konsultować się z grupami pacjentów i innymi zainteresowanymi stronami, by 
zapewnić zrozumiałość informacji.

Poprawka 547
Claude Turmes, Margrete Auken

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 
wyraźnie rozróżnia się prawa 
przysługujące pacjentom na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz prawa 
wynikające z rozporządzeń dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
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społecznego, o których mowa w art. 3 ust. 
1 lit. f).

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli dany pacjent z własnej woli zdecydował skorzystać z leczenia w innym państwie
członkowskim, to jego prawa w zakresie zadośćuczynienia, dalszej opieki itd. są odmienne od 
praw wynikających z rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, gdyż inna jest procedura podejmowania decyzji. Jest sprawą zasadniczą, by 
potencjalni pacjenci mieli pełną jasność co do poszczególnych elementów odpowiedzialności 
i ryzyka.

Poprawka 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
świadczenia opieki zdrowotnej 
obywatelom innych państw członkowskich
oraz zasad i warunków mających 
zastosowanie, między innymi, w 
przypadku szkody spowodowanej 
skorzystaniem z opieki zdrowotnej w tymże
państwie członkowskim.

Or. es

Uzasadnienie

Artykuł ten nakłada na państwa członkowskie obowiązek informowania o kwestiach leżących 
w gestii innych państw członkowskich, co stanowi nadmierne obciążenie. Ponadto aby 
informacje były dla obywateli użyteczne, musiałyby być stale uaktualniane, co wydaje się 
niewykonalne. Uważamy, że wystarczy, by każde państwo członkowskie wzięło na siebie 
odpowiedzialność za udzielanie informacji dotyczących opieki zdrowotnej świadczonej na 
jego własnym terytorium.
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Poprawka 549
Frieda Brepoels

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. Państwa 
członkowskie zapewniają niezależność, 
kompletność i bezstronność tych 
informacji. 

Or. en

Uzasadnienie

Pacjenci mają prawo do otrzymywania dobrych jakościowo informacji, by móc dokonać 
świadomego wyboru. 

Poprawka 550
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 

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 
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innym państwie członkowskim. innym państwie członkowskim. W 
informacjach o transgranicznej opiece 
zdrowotnej wyraźnie rozróżnia się prawa 
przysługujące pacjentom na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz prawa 
wynikające z rozporządzeń dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, o których mowa w art. 3 ust. 
1 lit. f).

Or. nl

Poprawka 551
Dagmar Roth-Behrendt

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

Or. en

Uzasadnienie

Organizacje pacjentów to cenne źródło wsparcia dla właściwych organów krajowych 
zaangażowanych w omawiany proces, gdyż dostarczają i upowszechniają informacje 
bezpośrednio wśród pacjentów.
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Poprawka 552
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, o których mowa z ust. 1, są 
łatwo dostępne, także za pomocą środków 
elektronicznych, oraz obejmują 
informacje o uprawnieniach pacjenta, 
procedurach korzystania z nich oraz o 
systemach środków odwoławczych i 
zadośćuczynienia, jeżeli pacjent zostanie 
pozbawiony tych uprawnień.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest powiązana z wcześniejszą poprawką do art. 10 ust. 1, w której połączono 
oba ustępy z myślą o większej jasności.

Poprawka 553
Evangelia Tzampazi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, o których mowa z ust. 1, są 
łatwo dostępne, także za pomocą środków 
elektronicznych, oraz obejmują informacje 
o uprawnieniach pacjenta, procedurach 
korzystania z nich oraz o systemach 
środków odwoławczych i 
zadośćuczynienia, jeżeli pacjent zostanie 
pozbawiony tych uprawnień.

2. Informacje, o których mowa z ust. 1, są 
łatwo dostępne, także za pomocą środków 
elektronicznych, są publikowane w 
formacie dostępnym dla osób 
niepełnosprawnych oraz obejmują 
informacje o uprawnieniach pacjenta, 
procedurach korzystania z nich oraz o 
systemach środków odwoławczych i 
zadośćuczynienia, jeżeli pacjent zostanie 
pozbawiony tych uprawnień.

Or. en
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Uzasadnienie

Wszystkie informacje muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych, by mogły one 
korzystać ze swoich praw.

Poprawka 554
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 19 ust. 2, Komisja może opracować 
standardowy wspólnotowy format 
wstępnej informacji, o której mowa w ust. 
1.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Informacje na temat transgranicznej opieki zdrowotnej powinny uwzględniać różnice w 
sposobach zarządzania systemami opieki zdrowotnej i ich organizacji w poszczególnych
państwach członkowskich. Dlatego też standardowy wspólnotowy format informacji może 
przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. 

Poprawka 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 19 ust. 2, Komisja może opracować 
standardowy wspólnotowy format wstępnej 
informacji, o której mowa w ust. 1.

3. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 19 ust. 2, państwa członkowskie przy 
wsparciu ze strony Komisji mogą
opracować standardowy wspólnotowy 
format wstępnej informacji, o której mowa 
w ust. 1.

Or. es
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Uzasadnienie

Nie uważamy za dopuszczalne, by Komisja mogła narzucić standardowy format wspólnotowy, 
gdyż to państwa członkowskie powinny dojść do porozumienia w sprawie jego opracowania, 
korzystając przy tym ewentualnie ze wsparcia Komisji.

Poprawka 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja monitoruje wdrażanie 
niniejszej dyrektywy i wspiera działania 
mające na celu koordynację i 
upowszechnianie standardów wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej.

Or. it

Uzasadnienie

W całej Europie należy zwiększyć koordynację, aby dać Europejczykom większe możliwości 
korzystania z wysokich standardów leczenia.
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