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Poprawka 557
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 skreślony

Przepisy mające zastosowanie do opieki 
zdrowotnej udzielonej w innym państwie 

członkowskim

1. W przypadku opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim niż to, w którym pacjent jest 
ubezpieczony, lub w innym państwie 
członkowskim niż to, w którym podmiot 
świadczący opiekę zdrowotną zamieszkuje, 
jest zarejestrowany lub ma swoją siedzibę, 
zgodnie z art. 5 taka usługa zdrowotna jest 
świadczona zgodnie z ustawodawstwem 
państwa członkowskiego leczenia.
2. Artykuł ten nie ma zastosowania do 
uznawania kwalifikacji zawodowych.

Or. hu

Uzasadnienie

Choć zgadzamy się z zasadą określoną w art. 11, zgodnie z którą w przypadku usług 
świadczonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej zastosowanie mają przepisy 
państwa członkowskiego leczenia, to została już ona wprowadzona w art. 5.

Art. 11 ust. 2, że w odniesieniu do uznawania kwalifikacji zawodowych zastosowanie mają 
postanowienia dyrektywy 2005/36/WE, tj. przepisy państwa członkowskiego, w którym 
uzyskano te kwalifikacje. Kwestia ta nie wymaga uregulowania w tym miejscu, ponieważ 
związek między tymi dwiema dyrektywami został już szczegółowo przedstawiony w art. 3.
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Poprawka 558
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim niż to, w którym pacjent jest 
ubezpieczony, lub w innym państwie 
członkowskim niż to, w którym podmiot 
świadczący opiekę zdrowotną zamieszkuje, 
jest zarejestrowany lub ma swoją siedzibę,
zgodnie z art. 5 taka usługa zdrowotna jest 
świadczona zgodnie z ustawodawstwem 
państwa członkowskiego leczenia.

1. W przypadku opieki zdrowotnej 
świadczonej w innym państwie 
członkowskim niż to, w którym pacjent jest 
ubezpieczony, zgodnie z art. 5 taka usługa 
zdrowotna jest świadczona zgodnie z 
ustawodawstwem państwa członkowskiego 
leczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana dyrektywa ma obejmować jedynie transgraniczną współpracę i przypadki 
mobilności pacjentów, tj. korzystanie z opieki zdrowotnej za granicą przez indywidualnych 
pacjentów; w związku z tym należy skreślić odniesienie do innych rodzajów świadczenia 
opieki zdrowotnej.

Poprawka 559
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreśla się

Or. pl

Uzasadnienie

Jest to niczym nieuzasadnione dublowanie już istniejących komórek administracyjnych w 
państwach członkowskich.
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Poprawka 560
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie powołują jeden 
lub więcej krajowych punktów 
kontaktowych do spraw transgranicznej 
opieki zdrowotnej oraz podają Komisji ich 
nazwy i dane kontaktowe

Or. nl

Poprawka 561
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie powołują 
krajowe punkty kontaktowe do spraw 
transgranicznej opieki zdrowotnej oraz 
podają Komisji ich nazwy i dane 
kontaktowe. Państwa członkowskie 
gwarantują, że te krajowe punkty 
kontaktowe obejmują organizacje 
pacjentów, fundusze ubezpieczeń 
zdrowotnych i podmioty świadczące 
opiekę zdrowotną. 

Or. nl
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Poprawka 562
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Bez uszczerbku dla specyficznej 
organizacji systemów opieki zdrowotnej w 
państwach członkowskich wyznaczają one
istniejące jednostki, takie jak krajowe 
punkty kontaktowe do spraw 
transgranicznej opieki zdrowotnej oraz 
podają Komisji ich nazwy i dane 
kontaktowe.

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzając te punkty kontaktowe, należy uwzględnić organizację systemów opieki 
zdrowotnej państw członkowskich, zgodnie z postanowieniami traktatu.

Poprawka 563
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie powołują 
krajowe punkty kontaktowe do spraw 
transgranicznej opieki zdrowotnej oraz 
podają Komisji ich nazwy i dane 
kontaktowe. Te krajowe punkty 
kontaktowe należy tworzyć w skuteczny i 
przejrzysty sposób. Wiadomość o ich 
istnieniu powinna być przekazywana 
innym państwom członkowskim, aby 
umożliwić pacjentom łatwy dostęp do tych 
informacji.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu umożliwienia pacjentom korzystania z przysługujących im praw w zakresie 
transgranicznej opieki zdrowotnej niezwykle ważne jest zapewnienie im łatwo dostępnych 
informacji.

Poprawka 564
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

b) określają przejrzyste i odpowiednie 
informacje i dzielą się nimi z innymi 
właściwymi organami regulacyjnymi w 
sektorze opieki zdrowotnej w odniesieniu 
do mobilności pracowników służby 
zdrowia; informacje te obejmują sankcje i 
zobowiązania wynikające z zachowania 
przestępczego, wykroczenia zawodowego 
oraz sankcje nałożone w wyniku 
ograniczonej możliwości prowadzenia 
praktyki;
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pomagają pacjentom w monitorowaniu 
ich spraw;
c) gromadzą szczegółowe informacje o 
krajowych organach działających w 
zakresie pozasądowego rozstrzygania 
sporów oraz ułatwiają współpracę z tymi 
organami;
d) ułatwiają rozwój międzynarodowego 
systemu pozasądowego rozstrzygania 
sporów w przypadkach związanych z 
transgraniczną opieką zdrowotną.

Or. en

Uzasadnienie

Punkty kontaktowe nie będą w stanie dostarczać informacji dotyczących opieki zdrowotnej 
świadczonej w pozostałych państwach członkowskich. Punkty kontaktowe nie mają za zadanie 
służyć jako doradcy prawni.

Poprawka 565
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – ustęp wprowadzający

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wykorzystując, jeżeli to konieczne, 
stronę internetową, krajowe punkty 
kontaktowe w państwie członkowskim 
ubezpieczenia, we współpracy w innymi 
właściwymi instytucjami krajowymi oraz 
krajowymi punktami kontaktowymi w 
innych państwach członkowskich, w 
szczególności w państwie członkowskim 
leczenia oraz z Komisją:

Or. nl
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Poprawka 566
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Krajowy punkt kontaktowy w państwie 
członkowskim ubezpieczenia udostępnia 
pacjentom na ich wniosek dane 
kontaktowe krajowych punktów 
kontaktowych w innych państwach 
członkowskich.

Or. es

Uzasadnienie

Artykuł ten nakłada na państwa członkowskie obowiązek przekazywania informacji 
posiadanych przez inne państwa członkowskie, co prowadzi do nałożenia na nie nadmiernego 
dodatkowego obciążenia administracyjnego. Aby informacje te miały jakąkolwiek wartość dla 
obywateli, należałoby je stale aktualizować, co wydaje się raczej niemożliwe. Wystarczyłoby, 
aby każde państwo członkowskie odpowiadało za dostarczenie informacji dotyczących opieki 
zdrowotnej świadczonej na jego własnym terytorium oraz danych kontaktowych krajowych 
punktów kontaktowych w innych państwach członkowskich. 

Poprawka 567
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – ustęp wprowadzający

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Organizacje pacjentów powinny być również zaangażowane we współpracę z krajowymi 
punktami kontaktowymi i właściwymi instytucjami krajowymi w zakresie dostarczania 
informacji i ich upowszechniania wśród pacjentów. Powinny one też być włączane przez 
Komisję w opracowywanie i przyjmowanie wytycznych dotyczących informacji dla pacjentów, 
które powinny odzwierciedlać zasady dotyczące jakości informacji przekazywanych 
pacjentom przyjęte niedawno przez Forum Farmaceutyczne Wysokiego Szczebla.

Poprawka 568
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – ustęp wprowadzający

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy ograniczać współpracy do instytucji krajowych, zaangażowane powinny być 
wszystkie właściwe organy. 
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Poprawka 569
Dagmar Roth-Behrendt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) zapewniają i rozpowszechniają wśród 
pacjentów wyjeżdżających za granicę 
informacje dotyczące świadczenia opieki 
zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim oraz mających
zastosowanie warunków, w szczególności 
w zakresie ich praw związanych z 
transgraniczną opieką zdrowotną; krajowe 
punkty kontaktowe pomagają również 
pacjentom wyjeżdżającym za granicę w 
ochronie ich praw oraz ubieganiu się o 
odpowiednie zadośćuczynienie w 
przypadku szkody spowodowanej 
skorzystaniem z transgranicznej opieki 
zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim; w szczególności krajowe 
punkty kontaktowe informują pacjentów o 
istniejących możliwościach rozstrzygania 
wszelkich sporów, pomagają w 
znalezieniu odpowiedniego systemu 
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu w 
konkretnym przypadku oraz, w razie 
potrzeby, pomagają pacjentom w 
monitorowaniu ich spraw;

Or. en

Uzasadnienie

W celu ułatwienia prawidłowego funkcjonowania krajowych punktów kontaktowych ważne 
jest określenie ich zadań stosownie do potrzeb pacjentów. Dlatego też konieczne jest 
wprowadzenie rozróżnienia między pacjentami przyjeżdżającymi z zagranicy i 
wyjeżdżającymi za granicę oraz odpowiednie dostosowanie niezbędnych zadań punktów 
kontaktowych.
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Poprawka 570
Dorette Corbey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl

Poprawka 571
Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) zapewniają i rozpowszechniają wśród 
pacjentów informacje, w szczególności w 
zakresie obowiązujących w danym 
państwie wymogów dotyczących jakości i 
bezpieczeństwa, w zakresie ochrony 
danych osobowych, procedur skarg oraz 
środków zadośćuczynienia dostępnych w 
związku z opieką zdrowotną;

Or. de
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Uzasadnienie

Zakres zadań krajowych punktów kontaktowych jest zbyt szeroki we wniosku Komisji. 
Udostępnienie tych informacji będzie w praktyce niemal niemożliwe. Decydujące znaczenie 
ma istnienie jednego punktu, w którym można uzyskać wszystkie informacje dotyczące opieki 
zdrowotnej w danym państwie członkowskim. 

Poprawka 572
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) zapewniają i rozpowszechniają wśród 
pacjentów obiektywne informacje o 
charakterze ogólnym, w szczególności w 
zakresie ich praw związanych z 
transgraniczną opieką zdrowotną oraz 
informacje na temat jakości i 
bezpieczeństwa, ochrony danych 
osobowych, procedur skarg oraz środków 
zadośćuczynienia dostępnych w związku z 
opieką zdrowotną świadczoną w innym 
państwie członkowskim oraz na temat 
mających zastosowanie zasad i warunków;
nie należy wydawać żadnych zaleceń 
dotyczących podmiotów świadczących 
opiekę zdrowotną (rankingi);

Or. de

Uzasadnienie

Krajowe punkty kontaktowe powinny udostępniać obiektywne informacje, na przykład 
publicznie dostępne sprawozdania dotyczące jakości, nie powinny jednak publikować lub 
sporządzać rankingów.
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Poprawka 573
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Artykuł ten nakłada na państwa członkowskie obowiązek przekazywania informacji 
posiadanych przez inne państwa członkowskie, co prowadzi do nałożenia na nie nadmiernego 
dodatkowego obciążenia administracyjnego. Aby informacje te miały jakąkolwiek wartość dla 
obywateli, należałoby je stale aktualizować, co wydaje się raczej niemożliwe. Wystarczyłoby, 
aby każde państwo członkowskie odpowiadało za dostarczenie informacji dotyczących opieki 
zdrowotnej świadczonej na jego własnym terytorium oraz danych kontaktowych krajowych 
punktów kontaktowych w innych państwach członkowskich. 

Poprawka 574
Marianne Thyssen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewniają i rozpowszechniają wśród 
pacjentów informacje, w szczególności w 
zakresie ich praw związanych z 
transgraniczną opieką zdrowotną oraz 

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

gwarancjami jakości i bezpieczeństwa, w 
zakresie ochrony danych osobowych, 
państwowego lub prywatnego statusu 
podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną, procedur i stawek spłaty, 
procedur skarg oraz środków 
zadośćuczynienia dostępnych w związku z 
opieką zdrowotną świadczoną w innym 
państwie członkowskim oraz w zakresie 
mających zastosowanie zasad i warunków;

Or. nl

Uzasadnienie

Brak informacji dotyczących prawnego statusu podmiotów świadczących opiekę zdrowotną 
stwarza problemy związane z transgranicznymi usługami zdrowotnymi. Państwa członkowskie 
powinny otrzymać jaśniejsze informacje dotyczące prywatnego lub państwowego statusu tych 
podmiotów w celu uniknięcia trudności finansowych związanych z prywatnym statusem 
podmiotów świadczących transgraniczną opiekę zdrowotną. 

Poprawka 575
Evangelia Tzampazi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Informacje dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych są dla tych osób zasadniczym 
warunkiem wyboru formy opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim.

Poprawka 576
Richard Seeber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 577
Iles Braghetto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) zapewniają i rozpowszechniają wśród 
pacjentów informacje, w szczególności w 
zakresie ich praw związanych z 
transgraniczną opieką zdrowotną oraz 
gwarancjami jakości i bezpieczeństwa, w 
zakresie ochrony danych osobowych, 
procedur skarg oraz środków 
zadośćuczynienia dostępnych w związku z 
opieką zdrowotną świadczoną w innym 
państwie członkowskim oraz w zakresie 
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mających zastosowanie zasad i warunków; mających zastosowanie zasad i warunków; 
zapewniają i rozpowszechniają informacje 
na temat wszystkich centrów doskonałości 
lub placówek opieki zdrowotnej uznanych 
za szczególnie skuteczne w leczeniu 
określonych chorób;

Or. it

Uzasadnienie

Dostarczane informacje powinny uwzględniać aspekty prawne i dane dotyczące centrów 
doskonałości.

Poprawka 578
Christofer Fjellner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) pomagają pacjentom w kwestiach 
związanych ze zwrotem kosztów i 
gwarantują, że wydatki poniesione przez 
pacjentów są szybko refundowane;

Or. sv

Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest, by pacjenci otrzymywali pomoc krajowych punktów kontaktowych 
również w kwestiach związanych ze zwrotem kosztów. Takie kwestie mogą być trudne i 
skomplikowane dla pacjentów i krajowe punkty kontaktowe mogą pomóc im w tym zakresie 
udzielając aktywnego wsparcia i porad.
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Poprawka 579
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litery b) - d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślone

c) gromadzą szczegółowe informacje o 
krajowych organach działających w 
zakresie pozasądowego rozstrzygania 
sporów oraz ułatwiają współpracę z tymi 
organami;
d) ułatwiają rozwój międzynarodowego 
systemu pozasądowego rozstrzygania 
sporów w przypadkach związanych z 
transgraniczną opieką zdrowotną.

Or. de

Poprawka 580
Linda McAvan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pomagają pacjentom w ochronie ich 
praw oraz ubieganiu się o odpowiednie 

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

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe punkty kontaktowe będą źródłami informacji dotyczących systemów opieki 
zdrowotnej w innych państwach członkowskich i kontaktu z tymi systemami. Nie będą one 
mogły udzielać osobistego wsparcia i porad lub występować w roli adwokatów 
indywidualnych pacjentów. 

Poprawka 581
Dagmar Roth-Behrendt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) zapewniają pacjentom przyjeżdżającym 
z zagranicy i rozpowszechniają wśród nich 
informacje dotyczące obowiązujących 
krajowych norm jakości i bezpieczeństwa, 
w zakresie ochrony danych osobowych, 
procedur składania skarg oraz środków 
zadośćuczynienia dostępnych w związku z 
opieką zdrowotną uzyskaną w tym 
państwie członkowskim; w szczególności 
krajowe punkty kontaktowe informują 
pacjentów w razie potrzeby o istniejących 
możliwościach rozstrzygania wszelkich 
sporów, i pomagają w znalezieniu 
odpowiedniego systemu pozasądowego 
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ich spraw; rozstrzygnięcia sporu w konkretnym 
przypadku;

Or. en

Uzasadnienie

W celu ułatwienia prawidłowego funkcjonowania krajowych punktów kontaktowych ważne 
jest określenie ich zadań stosownie do potrzeb pacjentów. Dlatego też konieczne jest 
wprowadzenie rozróżnienia między pacjentami przyjeżdżającymi z zagranicy i 
wyjeżdżającymi za granicę oraz odpowiednie dostosowanie niezbędnych zadań punktów 
kontaktowych.

Poprawka 582
Evangelia Tzampazi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie informacje muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych, by mogły one 
korzystać ze swoich praw.
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Poprawka 583
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Artykuł ten nakłada na państwa członkowskie obowiązek przekazywania informacji 
posiadanych przez inne państwa członkowskie, co prowadzi do nałożenia na nie nadmiernego 
dodatkowego obciążenia administracyjnego. Aby informacje te miały jakąkolwiek wartość dla 
obywateli, należałoby je stale aktualizować, co wydaje się raczej niemożliwe. Wystarczyłoby, 
aby każde państwo członkowskie odpowiadało za dostarczenie informacji dotyczących opieki 
zdrowotnej świadczonej na jego własnym terytorium oraz danych kontaktowych krajowych 
punktów kontaktowych w innych państwach członkowskich. 
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Poprawka 584
Frieda Brepoels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) pomagają pacjentom korzystać z 
prawa dostępu do dotyczącej ich 
dokumentacji medycznej zgodnie z art. 6 
ust. 5;

Or. en

Poprawka 585
Christofer Fjellner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) pomagają pacjentom w dochodzeniu 
gwarancji proceduralnych zgodnie z art. 9 
niniejszej dyrektywy, w razie konieczności 
kontaktując się z właściwymi instytucjami 
krajowymi;

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe punkty kontaktowe powinny móc pomagać pacjentom w ochronie ich określonych w 
niniejszej dyrektywie praw w obliczu decyzji instytucji krajowych w państwie członkowskim 
ubezpieczenia dotyczących prawa do opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim. 
Punkt kontaktowy mógłby na przykład zwracać się do właściwej instytucji, jeżeli w danym 
przypadku nie dotrzymano terminu wyznaczonego na podjęcie decyzji administracyjnych.
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Poprawka 586
Dagmar Roth-Behrendt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) gromadzą szczegółowe informacje o 
krajowych organach działających w 
zakresie pozasądowego rozstrzygania 
sporów oraz ułatwiają współpracę z tymi 
organami;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W celu ułatwienia prawidłowego funkcjonowania krajowych punktów kontaktowych ważne 
jest określenie ich zadań stosownie do potrzeb pacjentów. Dlatego też konieczne jest 
wprowadzenie rozróżnienia między pacjentami przyjeżdżającymi z zagranicy i 
wyjeżdżającymi za granicę oraz odpowiednie dostosowanie niezbędnych zadań punktów 
kontaktowych.

Poprawka 587
Linda McAvan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) gromadzą szczegółowe informacje o 
krajowych organach działających w 
zakresie pozasądowego rozstrzygania 
sporów oraz ułatwiają współpracę z tymi 
organami;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe punkty kontaktowe będą źródłami informacji dotyczących systemów opieki 
zdrowotnej w innych państwach członkowskich i kontaktu z tymi systemami. Nie będą one 
mogły udzielać osobistego wsparcia i porad lub występować w roli adwokatów 
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indywidualnych pacjentów. 

Poprawka 588
Dagmar Roth-Behrendt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ułatwiają rozwój międzynarodowego 
systemu pozasądowego rozstrzygania 
sporów w przypadkach związanych z 
transgraniczną opieką zdrowotną.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W celu ułatwienia prawidłowego funkcjonowania krajowych punktów kontaktowych ważne 
jest określenie ich zadań stosownie do potrzeb pacjentów. Dlatego też konieczne jest 
wprowadzenie rozróżnienia między pacjentami przyjeżdżającymi z zagranicy i 
wyjeżdżającymi za granicę oraz odpowiednie dostosowanie niezbędnych zadań punktów 
kontaktowych.

Poprawka 589
Linda McAvan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ułatwiają rozwój międzynarodowego 
systemu pozasądowego rozstrzygania 
sporów w przypadkach związanych z 
transgraniczną opieką zdrowotną.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe punkty kontaktowe będą źródłami informacji dotyczących systemów opieki 
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zdrowotnej w innych państwach członkowskich i kontaktu z tymi systemami. Nie będą one 
mogły udzielać osobistego wsparcia i porad lub występować w roli adwokatów 
indywidualnych pacjentów.

Poprawka 590
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ułatwiają rozwój międzynarodowego 
systemu pozasądowego rozstrzygania 
sporów w przypadkach związanych z 
transgraniczną opieką zdrowotną.

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się skreślenie tej litery i włączenie jej do art. 9 ust. 5 (zob. poprawka do art. 12 
ust. 2 lit. b)), ponieważ to państwa członkowskie są odpowiedzialne za takie działania, a nie 
krajowe punkty kontaktowe zajmujące się transgraniczną opieką zdrowotną.

Poprawka 591
Dorette Corbey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zapewniają wyjaśnienia dotyczące 
równoległych ustaleń w zakresie 
transgranicznej opieki zdrowotnej 
(rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 i 
postanowienia niniejszej dyrektywy).

Or. nl
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Poprawka 592
Evangelia Tzampazi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) pomagają pacjentom należącym do 
szczególnie narażonych grup korzystać z 
ich określonych w niniejszej dyrektywie 
praw w celu wspierania równego dostępu 
do opieki zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie dalszego pogarszania się sytuacji grup szczególnie 
narażonych w porównaniu z innymi osobami w zakresie dostępu do i korzystania z opieki 
zdrowotnej.

Poprawka 593
Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ułatwiają dostęp pacjentów do 
europejskich sieci referencyjnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Przynależność do europejskich sieci referencyjnych jest uzależniona od warunków 
wyszczególnionych w art. 15 dyrektywy. Mogłyby one stanowić przeszkodę dla przynależności 
niektórych państw członkowskich, co z kolei byłoby niekorzystne dla pacjentów z tych państw 
członkowskich, cierpiących na choroby leczone przez ośrodki referencyjne.
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Poprawka 594
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – ustęp wprowadzający

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z procedurą przewidzianą w 
art. 19 ust. 2 Komisja przyjmuje:

3. Komisja i państwa członkowskie 
określają wspólnie:

Or. en

Uzasadnienie

Charakter informacji przekazywanych przez krajowe punkty kontaktowe będzie zależał od 
charakteru ich systemów opieki zdrowotnej i rodzaju już zgromadzonych danych. Dlatego też 
państwa członkowskie powinny współpracować z Komisją przy określaniu tych środków.

Poprawka 595
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – ustęp wprowadzający

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
19 ust. 2 Komisja przyjmuje:

3. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
19 ust. 2 państwa członkowskie, przy 
wsparciu Komisji, przyjmują:

Or. es

Uzasadnienie

Nie do zaakceptowania jest, by Komisja mogła przyjmować te środki. Państwa członkowskie 
powinny osiągnąć porozumienie co do wprowadzenia ich w życie i mieć możliwość zwrócenia 
się do Komisji o wsparcie w tym zakresie.
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Poprawka 596
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wytyczne dotyczące informacji 
udzielanych pacjentom, o których mowa w 
ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu.

skreślona

Or. de

Poprawka 597
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja sporządza wykaz krajowych 
punktów kontaktowych i udostępnia go 
publicznie, przede wszystkim za 
pośrednictwem specjalnej strony 
internetowej. Jedna z sekcji tej strony 
prezentuje europejskie centra 
doskonałości specjalizujące się w leczeniu 
określonych chorób. Inna część zawiera 
dane dotyczące centrów specjalizujących 
się w leczeniu rzadko występujących 
chorób.

Or. it

Uzasadnienie

Europejscy pacjenci muszą mieć ogólny przegląd możliwości opieki zdrowotnej dostępnych w 
całej Europie w przypadku szczególnych chorób wymagających specjalistycznego leczenia.
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Poprawka 598
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy niezbędnej do 
wdrożenia niniejszej dyrektywy i 
zawierają w tym celu porozumienia.

Or. nl

Poprawka 599
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

W szczególności przy wypadkach lub w innych sytuacjach, w których konieczna jest pilna 
interwencja medyczna, współpraca transgraniczna, szczególnie służb ratowniczych, powinna 
sprawnie funkcjonować, tak aby nie dochodziło do opóźnień spowodowanych przeszkodami 
biurokratycznymi.
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Poprawka 600
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl

Poprawka 601
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie gwarantują
równorzędnym właściwym organom we 
wszystkich państwach członkowskich tę 
samą możliwość konsultowania rejestrów 
podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną. 

Or. en
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Poprawka 602
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie mogą 
wymieniać informacje na temat etycznych 
i karnych postępowań prowadzonych
przeciwko podmiotom świadczącym opiekę 
zdrowotną.

Or. en

Poprawka 603
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji Europejskiej informacje na temat 
przypadków, w których państwa 
członkowskie nie wywiązały się ze swojego 
zobowiązania w zakresie wzajemnej 
pomocy. W razie konieczności Komisja 
Europejska podejmuje stosowne działania 
zgodnie z art. 226 traktatu. Komisja 
Europejska regularnie informuje państwa 
członkowskie o funkcjonowaniu 
przepisów dotyczących wzajemnej 
pomocy.

Or. en
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Poprawka 604
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja zachęca państwa 
członkowskie do współpracy i wspiera ją w 
zakresie dzielenia się doświadczeniami i 
informacjami (na przykład dotyczącymi 
najlepszych praktyk, dostępnych rodzajów 
leczenia, badań i wyników klinicznych w 
ramach projektów badawczych) i 
przyczynia się w ten sposób do poprawy 
jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej 
w całej UE.

Or. en

Uzasadnienie

Ścisła współpraca między państwami członkowskimi przyczyni się do osiągnięcia wysokiej 
jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej.

Poprawka 605
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie, a zwłaszcza 
kraje sąsiadujące, mogą zawierać 
porozumienia wzajemne zgodnie z ust. 1 i 
2 dotyczące kontynuacji lub ewentualnego 
rozszerzenia racjonalnych ustaleń 
dotyczących współpracy, przepływu 
pacjentów do i z tych państw 
członkowskich, mechanizmów 
planowania, określonych form szpitalnej 
opieki zdrowotnej itd.
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Or. nl

Poprawka 606
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie gwarantują 
właściwym instytucjom w innych 
państwach członkowskich tę samą 
możliwość konsultowania rejestrów 
podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną, jaką dysponują analogiczne 
właściwe instytucje z siedzibą na ich 
własnym terytorium.

Or. nl

Uzasadnienie

Rejestry dotyczące statusu prawnego podmiotów świadczących opiekę zdrowotną muszą być 
dostępne w krajowych punktach kontaktowych państw członkowskich, umożliwiając im 
dostarczanie odnośnych informacji.

Poprawka 607
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Komisja organizuje system wymiany 
informacji dotyczących postępowań 
etycznych i karnych prowadzonych 
przeciwko podmiotom świadczącym opiekę 
zdrowotną. 

Or. nl
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą współpracować, aby zapobiec dalszemu działaniu nielegalnych 
podmiotów świadczących opiekę zdrowotną w innym państwie członkowskim.

Poprawka 608
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Państwa członkowskie informują 
Komisję o przypadkach, w których inne 
państwa członkowskie nie wywiązały się ze 
swoich zobowiązań w zakresie wzajemnej 
pomocy. W razie konieczności Komisja 
przyjmuje odpowiednie i konieczne środki 
zapobiegawcze. 

Or. nl

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku dyrektywy usługowej musi istnieć możliwość wprowadzenia w 
życie przepisów dotyczących współpracy.

Poprawka 609
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie bezzwłocznie i 
aktywnie informują się nawzajem o 
podmiotach świadczących opiekę 
zdrowotną lub o pracownikach służby 
zdrowia w przypadku podjęcia działania 
regulacyjnego dotyczącego ich rejestracji 
lub prawa do świadczenia usług. 
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Or. en

Poprawka 610
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
wymieniać informacje na temat etycznych 
i karnych postępowań prowadzonych 
przeciwko podmiotom świadczącym opiekę 
zdrowotną.

Or. en

Poprawka 611
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie wymieniają 
informacje dotyczące postępowań 
dyscyplinarnych i karnych wszczętych na 
ich terytorium przeciwko pracownikom 
służby zdrowia.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do ust. 2b.
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Poprawka 612
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie gwarantują, że 
ich rejestry pracowników służby zdrowia 
mogą być konsultowane przez analogiczne 
właściwe instytucje w innych państwach 
członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem takiego przepisu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów poprzez 
coraz ściślejszą współpracę i wzajemną pomoc między państwami członkowskimi.

Poprawka 613
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Państwa członkowskie informują 
Komisję, jeżeli jedno z państw 
członkowskich nie wywiąże się ze swoich 
zobowiązań w zakresie współpracy lub 
wzajemnej pomocy. W razie konieczności 
Komisja przyjmuje odpowiednie środki 
przewidziane w art. 226 traktatu. 
Komisja regularnie informuje państwa 
członkowskie o zastosowaniu przepisów 
dotyczących obowiązku współpracy.

Or. fr
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do ust. 2a i 2b.

Poprawka 614
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreśla się artykuł 14.

Or. de

Uzasadnienie

Istnieje duże ryzyko związane z nadużyciami i brakiem zgodności, na przykład w związku z 
różnymi wielkościami opakowań i nazwami produktów w poszczególnych państwach 
członkowskich, oraz niepewność prawna pacjentów w przypadku ewentualnego pociągnięcia 
do odpowiedzialności. Komisja sama łączy wzajemne uznawanie recept w punkcie 39 
preambuły ze zgodą lekarską. 

Również bez art. 14 wdrożono by w pełni orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, zgodnie z którym pacjent ma prawo do zwrotu kosztów, jeżeli otrzyma 
produkt leczniczy w aptece w państwie członkowskim leczenia.

Poprawka 615
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
jeżeli dany produkt leczniczy jest 
dopuszczony do obrotu na terytoriach 
państw członkowskich zgodnie z art. 6 ust. 
1 dyrektywy 2001/83/WE, to recepty 
wystawione przez upoważnioną osobę w 
innym państwie członkowskim na 

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

nazwisko określonego pacjenta na dany 
produkt leczniczy mogą być zrealizowane 
na terytorium tego państwa, oraz że 
zakazane są jakiekolwiek ograniczenia 
dotyczące uznawania recept 
indywidualnych, chyba że ograniczenia te:

a) są ograniczone do tego, co konieczne i 
proporcjonalne do zagwarantowania 
ochrony zdrowia człowieka oraz nie mają 
charakteru dyskryminującego, lub 

a) są ograniczone do tego, co konieczne i 
proporcjonalne do zagwarantowania 
ochrony zdrowia człowieka oraz nie mają 
charakteru dyskryminującego, lub 

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

b) opierają się na uzasadnionych i 
usprawiedliwionych wątpliwościach co do 
autentyczności lub treści indywidualnej 
recepty lub co do uprawnień osoby 
przepisującej. Zwrot kosztów następuje 
zgodnie z odnośnymi warunkami 
obowiązującymi w państwie członkowskim 
ubezpieczenia. 

Or. de

Uzasadnienie

Nawet w przypadku niewątpliwie autentycznych recept w konkretnym przypadku mogą się 
pojawić uzasadnione wątpliwości co do uprawnień osoby przepisującej dany produkt 
leczniczy, na przykład przy ewentualnym naruszeniu określonych prawem ograniczeń 
dopuszczenia do wykonywania zawodu. Te ewentualne wątpliwości uwzględnia poprawka do 
ust. 1 lit. b).

Poprawka 616
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
jeżeli dany produkt leczniczy jest 
dopuszczony do obrotu na terytoriach 
państw członkowskich zgodnie z art. 6 ust. 
1 dyrektywy 2001/83/WE, to recepty 
wystawione przez upoważnioną osobę w 
innym państwie członkowskim na 
nazwisko określonego pacjenta mogą być 

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

zrealizowane na terytoriach tych państw, 
oraz że zakazane są jakiekolwiek 
ograniczenia dotyczące uznawania recept 
indywidualnych, chyba że ograniczenia te:

a) są ograniczone do tego, co konieczne i 
proporcjonalne do zagwarantowania 
ochrony zdrowia człowieka oraz nie mają 
charakteru dyskryminującego, lub 

a) są ograniczone do tego, co konieczne i 
proporcjonalne do zagwarantowania 
ochrony zdrowia człowieka oraz nie mają 
charakteru dyskryminującego, lub

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

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

Or. en

Poprawka 617
Stefano Zappalà

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) są ograniczone do tego, co konieczne i 
proporcjonalne do zagwarantowania 
ochrony zdrowia człowieka oraz nie mają 
charakteru dyskryminującego, lub 

a) są ograniczone do tego, co konieczne i 
proporcjonalne do zagwarantowania 
ochrony zdrowia człowieka oraz nie mają 
charakteru dyskryminującego, lub

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce do art. 14 ust. 1 lit. b) uznano, że recepta może być autentyczna (co znaczy, że 
nie została sfałszowana), pozostają za to uzasadnione wątpliwości co do tego, czy osoba 
przepisująca była stosownie uprawniona do jej wystawienia lub czy nie podlega ona zakazowi 
wykonywania zawodu. O tym rozróżnieniu jest mowa w art. 14 ust. 2 lit. a). Niniejsza 
poprawka służy usunięciu tego ewentualnego braku.

Poprawka 618
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznanie takiej recepty nie ma wpływu na:
(i) krajowe przepisy regulujące 
wydawanie produktów leczniczych, w tym 
dotyczące zastępczego stosowania leków 
generycznych; 
(ii) krajowe przepisy regulujące zwrot 
kosztów w odniesieniu do europejskich 
recept;
(iii) jakikolwiek obowiązek zawodowy lub 
etyczny, który zobowiązywałby farmaceutę 
do odmowy wydania leku, jeżeli recepta 
została wystawiona w państwie 
członkowskim, w którym odbywa się 
leczenie.

Or. en
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Poprawka 619
Stefano Zappalà

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznanie takiej recepty nie ma wpływu na:
(i) krajowe przepisy regulujące 
wydawanie produktów leczniczych, w tym 
dotyczące zastępczego stosowania leków 
generycznych; 
(ii) krajowe przepisy regulujące zwrot 
kosztów w odniesieniu do europejskich 
recept;
(iii) jakikolwiek obowiązek zawodowy lub 
etyczny, który nakazywałby farmaceucie 
odmowę wydania leku, jeżeli recepta 
została wystawiona w państwie 
członkowskim, w którym odbywa się 
leczenie.

Or. en

Uzasadnienie

We believe that the objective of the Directive is to facilitate patient mobility, but not to create 
a dual system for domestic patients and patients from another Member State. It follows that 
the dispensing of a medicine prescribed in another Member State should follow the same 
principles as a national prescription. It is important to bear in mind that even though a 
prescription may be recognised, it does not follow that in all cases the pharmacist would be 
required to dispense what is written on the prescription. The Directive does not address this 
distinction. The pharmacist should not feel that he or she must dispense a prescription coming 
from another Member State, in circumstances in which if the prescription was domestic, he or 
she would not dispense, or would dispense a different form of the medicine (e.g. a generic).

Finally, point (iii) is required for clarity: the recognition of the prescription does not affect 
the applicable payment scheme in the Member State concerned.
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Poprawka 620
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznanie takiej recepty nie ma wpływu na 
zastosowanie następujących przepisów 
krajowych:
(i) uregulowań dotyczących wydawania 
produktów leczniczych, w tym zastępczego 
stosowania leków generycznych;
(ii) uregulowań dotyczących kształtowania 
cen i zwrotu kosztów;
(iii) uregulowań zawodowych lub 
etycznych, uprawniających farmaceutę do 
odmowy wydania produktu leczniczego w 
przypadku wystawienia recepty w jego 
własnym państwie członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Celem dyrektywy jest wspieranie mobilności pacjentów, a nie tworzenie podwójnego systemu 
dla pacjentów krajowych i zagranicznych. W związku z tym w odniesieniu do wydawania 
produktów leczniczych za okazaniem zagranicznej recepty powinny obowiązywać takie same 
zasady jak w przypadku recept krajowych. Litera ii) ma na celu konieczne wyjaśnienie, że 
uznanie zagranicznych recept nie ma wpływu na krajowe systemy kształtowania cen i zwrotu 
kosztów. 

Poprawka 621
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznawanie recept odbywa się bez 
uszczerbku dla:
a) przepisów krajowych dotyczących 
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formy wydawanego produktu leczniczego, 
w tym przepisów dotyczących zastępczego 
stosowania leków generycznych;
b) przepisów krajowych dotyczących 
zwrotu kosztów w odniesieniu do recept 
europejskich; 
c) wszelkich zobowiązań zawodowych lub 
etycznych, które pozwalają farmaceucie 
odmówić wydania produktu leczniczego 
przepisanego na receptę, wydaną w
państwie członkowskim leczenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Cet amendement admet qu'une prescription peut être authentique (dans le sens de ne pas être 
fausse), mais des doutes légitimes pourraient subsister quant à l’autorisation du prescripteur. 
Cette distinction est mentionnée dans l’article 14 2 (a). Cet amendement vice à combler cette 
lacune

La délivrance d'un médicament prescrit dans un autre Etat membre doit suivre les mêmes 
principes qu’une prescription nationale. Il est important de considérer que même si une 
prescription peut être reconnue, cela ne signifie pas que le pharmacien d’officine devra, dans 
tous les cas, délivrer ce qui est écrit sur la prescription. La proposition de directive ne prenait 
pas en compte cette distinction. Le pharmacien ne devrait pas estimer qu’il doit en tout cas 
délivrer une prescription venant d'un autre Etat membre, si, dans le cas d’une prescription 
domestique, il ne délivrerait pas le médicament, ou il délivrerait une forme différente du 
médicament (par exemple un générique). Enfin, le point c) est  nécessaire pour clarifier que 
la reconnaissance de la prescription n'affecte pas le régime de paiement applicable dans 
l'Etat membre concerné.

Poprawka 622
Iles Braghetto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że 
jeżeli dany produkt leczniczy jest 
dopuszczony do obrotu na terytoriach 
państw członkowskich zgodnie z art. 6 ust. 
1 dyrektywy 2001/83/WE, to recepty 

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

wystawione przez upoważnioną osobę w 
innym państwie członkowskim na 
nazwisko określonego pacjenta mogą być 
zrealizowane na terytoriach tych państw, 
oraz że zakazane są jakiekolwiek 
ograniczenia dotyczące uznawania recept 
indywidualnych, chyba że recepty te:

a) są ograniczone do tego, co konieczne i 
proporcjonalne do zagwarantowania 
ochrony zdrowia człowieka oraz nie mają 
charakteru dyskryminującego, lub

a) wykraczają poza to, co konieczne i 
proporcjonalne do zagwarantowania 
ochrony zdrowia człowieka oraz mają 
charakter dyskryminujący, lub

Or. it

Uzasadnienie

Zdanie to w wersji Komisji jest niepoprawnie sformułowane. Litera a) obejmuje wyjątkowe 
przypadki, w których państwa członkowskie mogą odstąpić od ogólnej zasady: mogą nałożyć 
ograniczenia w dowolnej formie w zakresie uznawania indywidualnych recept, jeżeli recepty 
te wykraczają poza to, co jest konieczne, nie są proporcjonalne do celu zagwarantowania 
ochrony zdrowia człowieka i mają charakter dyskryminujący.

Poprawka 623
Iles Braghetto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przewidują zmianę w prawie państw 
członkowskich w zakresie podejmowania 
decyzji o usługach, które zamierzają 
świadczyć.

Or. it

Uzasadnienie

Dyrektywa ta nie powinna naruszać zasady pomocniczości, która pozwala państwom 
członkowskim decydować o rodzaju świadczonych usług.
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Poprawka 624
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ustęp 1 wchodzi w życie po przyjęciu 
przez Komisję w wystarczającym zakresie:

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

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

b) środki gwarantujące, że produkty 
lecznicze przepisane w jednym państwie 
członkowskim, a wydawane w innym 
państwie członkowskim, są prawidłowo 
identyfikowane oraz że informacja 
dotycząca produktu udzielana pacjentom 
jest zrozumiała;

b) środków gwarantujących, że produkty 
lecznicze przepisane w jednym państwie 
członkowskim, a wydawane w innym 
państwie członkowskim, są prawidłowo 
identyfikowane oraz że informacja 
dotycząca produktu udzielana pacjentom 
jest zrozumiała;

c) środki wykluczające szczególne 
kategorie produktów leczniczych z 
systemu uznania recept przewidzianego w 
niniejszym artykule, jeżeli jest to 
konieczne dla ochrony zdrowia 
publicznego.

c) środków wykluczających szczególne 
kategorie produktów leczniczych z 
systemu uznania recept przewidzianego w 
niniejszym artykule, jeżeli jest to 
konieczne dla ochrony zdrowia 
publicznego.

Or. fi

Poprawka 625
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W celu ułatwienia wykonania ust. 1 
państwa członkowskie, przy wsparciu 
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Komisji, przyjmują:

Or. es

Uzasadnienie

W obecnym wniosku uznawanie recept prowadzi do takich sytuacji i problemów, jak specjalna 
procedura mająca na celu usunięcie przeszkód językowych i trudności związane z różnymi 
usługami farmaceutycznymi i innymi, które wymagają rozwiązania w celu zagwarantowania 
bezpiecznego, skutecznego i wysokiej jakości postępowania z receptami w poszczególnych 
państwach członkowskich. Nie do zaakceptowania jest, by Komisja mogła jednostronnie 
przyjmować te środki; to raczej państwa członkowskie powinny osiągnąć porozumienie co do 
ich wprowadzenia w życie.

Poprawka 626
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 627
Linda McAvan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki umożliwiające farmaceutom lub 
innym pracownikom służby zdrowia 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy najpierw sprawdzić wykonalność tych inicjatyw za pomocą niewiążących wytycznych.

Poprawka 628
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) środki umożliwiające farmaceutom lub 
innym pracownikom służby zdrowia 
sprawdzenie autentyczności recepty oraz 
faktu, czy recepta została wystawiona w 
innym państwie członkowskim przez osobę 
upoważnioną; następuje to w drodze 
opracowania wspólnotowego wzoru 
recepty, określenia danych 
gwarantujących jej ważność i wymogów 
językowych oraz wsparcia udzielanego dla 
interoperacyjności e-recept, a także 
poufności danych pacjenta;

Or. es

Uzasadnienie

W obecnym wniosku uznawanie recept prowadzi do takich sytuacji i problemów, jak specjalna 
procedura mająca na celu usunięcie przeszkód językowych i trudności związane z różnymi 
usługami farmaceutycznymi i innymi, które wymagają rozwiązania w celu zagwarantowania 
bezpiecznego, skutecznego i wysokiej jakości postępowania z receptami w poszczególnych 
państwach członkowskich. Nie do zaakceptowania jest, by Komisja mogła jednostronnie 
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przyjmować te środki; to raczej państwa członkowskie powinny osiągnąć porozumienie co do 
ich wprowadzenia w życie.

Poprawka 629
Linda McAvan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki gwarantujące, że produkty 
lecznicze przepisane w jednym państwie 
członkowskim, a wydawane w innym 
państwie członkowskim, są prawidłowo 
identyfikowane oraz że informacja 
dotycząca produktu udzielana pacjentom 
jest zrozumiała;

b) niewiążące wytyczne gwarantujące, że 
produkty lecznicze przepisane w jednym 
państwie członkowskim, a wydawane w 
innym państwie członkowskim, są 
prawidłowo identyfikowane oraz że 
informacja dotycząca produktu udzielana 
pacjentom jest zrozumiała;

Or. en

Uzasadnienie

Należy najpierw sprawdzić wykonalność tych inicjatyw za pomocą niewiążących wytycznych. 

Poprawka 630
Frieda Brepoels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki gwarantujące, że produkty 
lecznicze przepisane w jednym państwie 
członkowskim, a wydawane w innym 
państwie członkowskim, są prawidłowo 
identyfikowane oraz że informacja 
dotycząca produktu udzielana pacjentom 
jest zrozumiała;

b) środki gwarantujące, że produkty 
lecznicze przepisane w jednym państwie 
członkowskim, a wydawane w innym 
państwie członkowskim, są prawidłowo 
identyfikowane wyłącznie na podstawie 
międzynarodowych niezastrzeżonych nazw 
(INN) oraz że informacja dotycząca 
produktu udzielana pacjentom jest 
zrozumiała;

Or. en
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Uzasadnienie

Recepty powinny zawierać wyłącznie międzynarodowe niezastrzeżone nazwy (INN). INN są 
międzynarodowo uznane i jasne dla wszystkich pracowników służby zdrowia. Dzięki 
zastosowaniu INN wydawanie produktów leczniczych nie jest ograniczone do określonych 
(markowych) nazw. Niektóre państwa członkowskie wspierają wydawanie i stosowanie 
tańszych leków generycznych. 

Poprawka 631
Anne Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki gwarantujące, że produkty 
lecznicze przepisane w jednym państwie 
członkowskim, a wydawane w innym 
państwie członkowskim, są prawidłowo 
identyfikowane oraz że informacja 
dotycząca produktu udzielana pacjentom 
jest zrozumiała;

b) środki gwarantujące, że produkty 
lecznicze przepisane w jednym państwie 
członkowskim, a wydawane w innym 
państwie członkowskim, są prawidłowo 
identyfikowane oraz że informacja 
dotycząca produktu udzielana pacjentom 
jest zrozumiała; recepty wystawione przy 
pomocy takiego formularza 
wspólnotowego muszą być sformułowane 
zgodnie z systemem międzynarodowych 
niezastrzeżonych nazw (INN);

Or. fr

Uzasadnienie

Nazwy handlowe pewnych leków mogą się różnić w zależności od państwa członkowskiego. 
Sporządzanie recept z użyciem międzynarodowej niezastrzeżonej nazwy (INN) likwiduje ten 
problem.

Poprawka 632
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki gwarantujące, że produkty b) środki gwarantujące, że produkty 
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lecznicze przepisane w jednym państwie 
członkowskim, a wydawane w innym 
państwie członkowskim, są prawidłowo 
identyfikowane oraz że informacja 
dotycząca produktu udzielana pacjentom 
jest zrozumiała;

lecznicze przepisane w jednym państwie 
członkowskim, a wydawane w innym 
państwie członkowskim, są prawidłowo 
identyfikowane oraz że informacja 
dotycząca produktu udzielana pacjentom 
jest zrozumiała; w przypadku gdy nazwa 
przepisanego produktu leczniczego jest 
nazwą wymyśloną lub handlową, należy 
podać również międzynarodową 
niezastrzeżoną nazwę (INN);

Or. es

Uzasadnienie

W obecnym wniosku uznawanie recept prowadzi do takich sytuacji i problemów, jak specjalna 
procedura mająca na celu usunięcie przeszkód językowych i trudności związane z różnymi 
usługami farmaceutycznymi i innymi, które wymagają rozwiązania w celu zagwarantowania 
bezpiecznego, skutecznego i wysokiej jakości postępowania z receptami w poszczególnych 
państwach członkowskich. Nie do zaakceptowania jest, by Komisja mogła jednostronnie 
przyjmować te środki; to raczej państwa członkowskie powinny osiągnąć porozumienie co do 
ich wprowadzenia w życie.

Poprawka 633
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki gwarantujące, że produkty 
lecznicze przepisane w jednym państwie 
członkowskim, a wydawane w innym 
państwie członkowskim, są prawidłowo 
identyfikowane oraz że informacja 
dotycząca produktu udzielana pacjentom 
jest zrozumiała;

b) środki gwarantujące, że produkty 
lecznicze przepisane w jednym państwie 
członkowskim, a wydawane w innym 
państwie członkowskim, są prawidłowo 
identyfikowane oraz że informacja 
dotycząca produktu udzielana pacjentom 
jest zrozumiała; recepty wystawiane 
zgodnie z niniejszym wzorem UE 
zawierają międzynarodowe niezastrzeżone 
nazwy; 

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zagwarantowania zrozumiałości w całej Europie recepty wystawiane zgodnie ze 
wzorem UE muszą posługiwać się wspólnym językiem, tj. międzynarodowymi 
niezastrzeżonymi nazwami (INN). INN określają produkty według ich struktury molekularnej 
a nie według markowych nazw, które różnią się w poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka 634
John Bowis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) środki służące zagwarantowaniu, w 
razie potrzeby, kontaktu między stroną 
przepisującą a stroną wydającą produkt 
leczniczy w celu zapewnienia pełnego 
zrozumienia leczenia;

Or. en

Poprawka 635
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 636
Stefano Zappalà

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) środki służące zagwarantowaniu, w 
razie potrzeby, kontaktu między stroną 
przepisującą a stroną wydającą produkt 
leczniczy w celu zapewnienia pełnego 
zrozumienia leczenia;

Or. en

Uzasadnienie

System zapewniający uznawanie recept na poziomie europejskim powinien przewidywać 
kontakt między stroną wydającą produkt leczniczy a stroną go przepisującą. Kontakt osób 
odpowiedzialnych za leczenie w przypadku wątpliwości związanych z receptą ma istotne 
znaczenie dla zagwarantowania zrozumienia leczenia i jest rozpowszechnionym 
postępowaniem na poziomie krajowym.

Poprawka 637
John Bowis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) środki wykluczające szczególne 
kategorie produktów leczniczych z 
systemu uznania recept przewidzianego w 
niniejszym artykule, jeżeli jest to 
konieczne dla ochrony zdrowia 
publicznego.

skreślona

Or. en
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Poprawka 638
Stefano Zappalà

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) środki wykluczające szczególne 
kategorie produktów leczniczych z 
systemu uznania recept przewidzianego w 
niniejszym artykule, jeżeli jest to 
konieczne dla ochrony zdrowia 
publicznego.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

The judgement as to whether certain categories of medicines should be excluded from the 
recognition system should be dealt with as a national matter. Consistent with national 
competences in this area, policies with regard to the control of authorised medicines can vary 
from State to State. This in return reflects the established principle that Member states may 
determine the level of health protection they wish to grant to their citizens. The Commission 
may challenge the proportionality of such measures, but it is inappropriate that Europe wide 
decisions about such matters should be made at Commission level, and indeed it is doubtful 
whether the Commission has the legal power to do this.

Poprawka 639
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) środki wykluczające szczególne 
kategorie produktów leczniczych z 
systemu uznania recept przewidzianego w 
niniejszym artykule, jeżeli jest to 
konieczne dla ochrony zdrowia 
publicznego.

skreślona

Or. de
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Uzasadnienie

Ocena, które kategorie produktów leczniczych należy wykluczyć z procesu uznawania, 
wchodzi w zakres uprawnień państw członkowskich. Systemy kontroli zatwierdzonych 
produktów leczniczych różnią się w poszczególnych państwach członkowskich. Komisja może 
w danym przypadku podać w wątpliwość proporcjonalność krajowych środków, ale 
przewidziane w jej wniosku upoważnienie w zakresie podejmowania przez nią 
ogólnoeuropejskich decyzji byłoby przekroczeniem uprawnień przyznanych jej na mocy 
traktatu.

Poprawka 640
Anne Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) środki wykluczające szczególne 
kategorie produktów leczniczych z 
systemu uznania recept przewidzianego w 
niniejszym artykule, jeżeli jest to 
konieczne dla ochrony zdrowia 
publicznego.

c) środki gwarantujące, że w razie 
potrzeby osoba przepisująca i wydająca 
produkt leczniczy mogą nawiązać kontakt 
w celu zapewnienia pełnej analizy 
leczenia.

Or. fr

Uzasadnienie

System gwarantujący uznawanie recepty na poziomie europejskim powinien przewidywać 
możliwość kontaktu między osobą przepisującą a wydającą produkt leczniczy. Ma to 
zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania pełnej analizy leczenia i jest powszechnie 
stosowane na poziomie krajowym w komunikacji między odpowiedzialnymi za leczenie 
pracownikami służby zdrowia w przypadku wątpliwości dotyczących recepty.

Poprawka 641
Iles Braghetto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) środki wykluczające szczególne c) środki wykluczające szczególne 
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kategorie produktów leczniczych z 
systemu uznania recept przewidzianego w 
niniejszym artykule, jeżeli jest to
konieczne dla ochrony zdrowia 
publicznego.

kategorie produktów leczniczych z 
systemu uznania recept przewidzianego w 
niniejszym artykule w przypadku, gdy 
zastosowanie mają warunki określone w 
ust. 1, lub jeżeli takie środki są konieczne 
dla ochrony zdrowia publicznego.

Or. it

Uzasadnienie

W celu doprecyzowania zapisu warto byłoby określić, kiedy lub w jakich szczególnych 
okolicznościach państwa członkowskie mogą odstąpić od zakazu wszelkich ograniczeń 
dotyczących uznawania indywidualnych recept.

Poprawka 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) środki obejmujące przypadki, w 
których istnieje możliwość zastąpienia 
produktu leczniczego, na przykład w 
sytuacji problemów z dostawą leku albo w 
nagłych przypadkach.

Or. es

Uzasadnienie

W obecnym wniosku uznawanie recept prowadzi do takich sytuacji i problemów, jak specjalna 
procedura mająca na celu usunięcie przeszkód językowych i trudności związane z różnymi 
usługami farmaceutycznymi i innymi, które wymagają rozwiązania w celu zagwarantowania 
bezpiecznego, skutecznego i wysokiej jakości postępowania z receptami w poszczególnych 
państwach członkowskich. Nie do zaakceptowania jest, by Komisja mogła jednostronnie 
przyjmować te środki; to raczej państwa członkowskie powinny osiągnąć porozumienie co do 
ich wprowadzenia w życie.
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Poprawka 643
Nicolae Vlad Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. O wyjątkowym zatwierdzeniu lekarstw, 
które zwykle nie są dostępne w państwie 
członkowskim ubezpieczenia, powinna 
decydować komisja medyczna, która 
ustala, czy zagrożone jest życie pacjenta 
lub jakość jego życia ulega pogorszeniu, 
lub czy możliwe jest zapewnienie 
lekarstwa zastępczego uznanego za 
analogiczne.

Or. en

Poprawka 644
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki, o których mowa w ust. 2 lit. a) i 
b), przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 19 ust. 
2. Środki, o których mowa w ust. 2 lit. c), 
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 19 ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest związana z poprzednimi poprawkami do art. 14 ust. 2, w których 
zaproponowano, by inicjatywy te sprawdzić najpierw w niewiążącej formie. W związku z tym 
powyższy ustęp nie jest potrzebny. 
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Poprawka 645
Linda McAvan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ust. 1 niniejszego artykułu w żaden 
sposób nie zobowiązuje państwa 
członkowskiego ubezpieczenia do 
zwrócenia ubezpieczonemu kosztów 
przepisanego w państwie członkowskim 
leczenia produktu leczniczego, który nie 
wchodzi z zakres świadczeń zapewnianych 
ubezpieczonemu przez państwo 
członkowskie ubezpieczenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wyjaśnienie, że państwo członkowskie ubezpieczenia nie jest 
zobowiązane do zwrócenia pacjentom kosztów leku otrzymanego w państwie członkowskim 
leczenia, który to lek nie jest dopuszczony w państwie członkowskim ubezpieczenia. 

Poprawka 646
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
europejskich sieci referencyjnych 
skupiających podmioty świadczące opiekę 
zdrowotną. Sieci te są zawsze otwarte dla 
wszystkich nowych podmiotów 
świadczących opiekę zdrowotną, które 
chciałyby do nich przystąpić, pod 
warunkiem że podmioty te spełniają 
wszystkie wymagane warunki i kryteria. 

1. Sieci referencyjne opierają się na 
metodzie otwartej koordynacji i stanowią 
dobrowolne organizacje służące wymianie 
doświadczeń naukowych w celu poprawy 
możliwości świadczenia opieki zdrowotnej 
pacjentom cierpiącym na rzadko 
występujące choroby. Sieci referencyjne 
stanowią szansę zaprezentowania poziomu 
rozwoju Europy w dziedzinie badań 
medycznych i leczenia. Państwa 
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członkowskie ułatwiają rozwój 
europejskich sieci referencyjnych 
skupiających podmioty świadczące opiekę 
zdrowotną. Sieci te są zawsze otwarte dla 
wszystkich nowych podmiotów 
świadczących opiekę zdrowotną, które 
chciałyby do nich przystąpić, pod 
warunkiem że podmioty te spełniają 
wszystkie wymagane warunki i kryteria.

Or. de

Uzasadnienie

Chodzi o kwestię organizacji systemów ochrony zdrowia, która wchodzi w zakres uprawnień 
państw członkowskich. Należy przewidzieć wsparcie w zakresie wymiany wyników badań i 
doświadczeń w dziedzinie rzadko występujących chorób.

Poprawka 647
Iles Braghetto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
europejskich sieci referencyjnych 
skupiających podmioty świadczące opiekę 
zdrowotną. Sieci te są zawsze otwarte dla 
wszystkich nowych podmiotów 
świadczących opiekę zdrowotną, które 
chciałyby do nich przystąpić, pod 
warunkiem że podmioty te spełniają 
wszystkie wymagane warunki i kryteria. 

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
europejskich sieci referencyjnych 
skupiających podmioty świadczące opiekę 
zdrowotną, które wykorzystują 
doświadczenia w zakresie współpracy w 
dziedzinie opieki zdrowotnej uzyskane w 
ramach europejskich ugrupowań 
współpracy terytorialnej (EUWT). Sieci te 
są zawsze otwarte dla wszystkich nowych 
podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną, które chciałyby do nich 
przystąpić, pod warunkiem że podmioty te 
spełniają wszystkie wymagane warunki i 
kryteria. 

Or. it
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Uzasadnienie

EUWT są nowym projektem uznanym na poziomie Wspólnoty na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. i stanowią ważny punkt 
odniesienia dla prowadzonych na dużą skalę działań regionalnych.

Poprawka 648
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
europejskich sieci referencyjnych 
skupiających podmioty świadczące opiekę 
zdrowotną. Sieci te są zawsze otwarte dla 
wszystkich nowych podmiotów 
świadczących opiekę zdrowotną, które 
chciałyby do nich przystąpić, pod 
warunkiem że podmioty te spełniają 
wszystkie wymagane warunki i kryteria.

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
europejskich sieci referencyjnych w 
zakresie usług i skupiających podmioty 
świadczące opiekę zdrowotną w dziedzinie 
rzadko występujących chorób. Sieci te są 
zawsze otwarte dla wszystkich nowych 
podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną, które chciałyby do nich 
przystąpić, pod warunkiem że podmioty te 
spełniają wszystkie wymagane warunki i 
kryteria.

Or. fr

Uzasadnienie

W obecnej sytuacji uprawnienia europejskich sieci referencyjnych powinny być ograniczone 
do określonych schorzeń.

Poprawka 649
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
europejskich sieci referencyjnych 
skupiających podmioty świadczące opiekę 

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
europejskich sieci referencyjnych 
skupiających podmioty świadczące opiekę 
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zdrowotną. Sieci te są zawsze otwarte dla 
wszystkich nowych podmiotów 
świadczących opiekę zdrowotną, które 
chciałyby do nich przystąpić, pod 
warunkiem że podmioty te spełniają 
wszystkie wymagane warunki i kryteria. 

zdrowotną, szczególnie w dziedzinie 
rzadko występujących chorób. Sieci te są 
zawsze otwarte dla wszystkich nowych 
podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną, które chciałyby do nich 
przystąpić, pod warunkiem że podmioty te 
spełniają wszystkie wymagane warunki i 
kryteria.

Or. de

Uzasadnienie

Tworzenie europejskich sieci referencyjnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne jest 
szczególnie ważne w odniesieniu do rzadko występujących chorób, ponieważ w tej dziedzinie 
poszczególne państwa członkowskie nie mogą samodzielnie zagwarantować know-how i 
technologicznego potencjału, aby udzielić pacjentowi fachowej pomocy. Działania w zakresie 
rzadko występujących chorób mają rzeczywistą europejską wartość dodaną. Dlatego też 
tworzenie sieci należy rozpocząć właśnie w tej dziedzinie. 

Poprawka 650
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie ustanawiają 
procedury zatwierdzania i akredytacji 
krajowych sieci referencyjnych w celu 
zagwarantowania zgodności procesów 
leczenia z normami jakości i 
bezpieczeństwa. Te procedury 
zatwierdzania przeprowadzają 
wyznaczone instytuty międzynarodowe 
oraz europejska rada złożona z 
przedstawicieli państw członkowskich i 
najważniejszych stowarzyszeń pacjentów. 
Ich zadaniem jest nadzór i monitorowanie 
rzeczywistej realizacji tych procedur.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy przewidzieć procedurę niezależnego zatwierdzania procesów leczenia oraz sieci 
akredytowanych i uznanych przez państwa członkowskie. Można powołać europejską radę 
złożoną z przedstawicieli państw członkowskich oraz najważniejszych stowarzyszeń 
pacjentów, której zadaniem byłby nadzór nad działalnością państw członkowskich i 
monitorowanie procesu wdrażania.

Poprawka 651
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Celem europejskich sieci 
referencyjnych jest:

skreślony

a) wykorzystanie potencjału współpracy 
europejskiej w zakresie 
wysokospecjalistycznej opieki zdrowotnej 
w odniesieniu do pacjentów oraz 
systemów opieki zdrowotnej, łącznie z 
wykorzystaniem innowacji w naukach 
medycznych i technologiach medycznych;
b) pomoc w promowaniu dostępu do 
wysokiej jakości i efektywnej kosztowo 
opieki zdrowotnej dla wszystkich 
pacjentów, których stan chorobowy 
wymaga szczególnej koncentracji zasobów 
lub wiedzy;
c) podniesienie efektywności kosztowej 
korzystania z zasobów poprzez ich 
odpowiednią koncentrację; 
d) pomoc w przekazywaniu wiedzy i 
organizacji szkoleń dla pracowników 
służby zdrowia; 
e) zapewnienie bezpiecznych wzorców o 
wysokiej jakości oraz pomoc w rozwoju i 
rozpowszechnianiu najlepszych praktyk w 
ramach sieci i poza nią; 
f) pomoc państwom członkowskim z 
niedostateczną ilością pacjentów z danym 
stanem chorobowym albo 
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niewystarczającą technologią lub wiedzą 
w zapewnieniu pełnego zakresu 
wysokospecjalistycznych usług najwyższej 
jakości.

Or. de

Poprawka 652
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 - ustęp 2 - litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przyczynianie się do wymiany wiedzy 
dotyczącej zapobiegania chorobom i 
leczenia poważnych najczęściej 
występujących schorzeń;

Or. nl

Uzasadnienie

Współpraca w ramach europejskich sieci referencyjnych nie musi być ograniczona do rzadko 
występujących chorób.

Poprawka 653
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 - ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podniesienie efektywności kosztowej 
korzystania z zasobów poprzez ich 
odpowiednią koncentrację; 

c) podniesienie efektywności kosztowej 
korzystania z zasobów poprzez ich 
odpowiednią koncentrację, jeśli jest to 
medycznie uzasadnione;

Or. fr
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Uzasadnienie

Koncentracja uprawnień, wyposażenia technicznego oraz potencjału badawczego w każdym 
przypadku musi mieć uzasadnienie medyczne i naukowe. Należy tego dokonać w oparciu o 
kryteria jakościowe. Chodzi o zapewnienie pacjentom jak najlepszego pokrycia kosztów 
opieki medycznej, a nie o reakcję na wymagania finansowe. 

Poprawka 654
Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Poważne wypadki, wymagające pilnej opieki medycznej, muszą być uwzględnione przez 
europejskie sieci referencyjne.

Poprawka 655
Kathy Sinnott

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zapewnienie planów i procedur 
służących unowocześnieniu 
specjalistycznych zasobów opieki 
zdrowotnej w przypadku poważnych 
wypadków lub spiętrzenia nagłych 
przypadków, szczególnie w strefach 
przygranicznych. 
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Or. en

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że w razie wypadku (lub katastrofy naturalnej) opieka zdrowotna powinna być 
świadczona z zastosowaniem minimalnej ilości procedur odnośnie do uprzedniej zgody. 

Konieczność szybkiej reakcji w nagłych sytuacjach w strefach przygranicznych wymaga 
szeroko zakrojonej współpracy państw członkowskich oraz ich służb pogotowia medycznego 
na szczeblu regionalnym. Personel paramedyczny ma w tych sytuacjach duże znaczenie.

Poprawka 656
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje: skreślony
a) wykaz specyficznych kryteriów i 
warunków, które muszą zostać spełnione 
przez europejskie sieci referencyjne, 
łącznie z warunkami i kryteriami 
nakładanymi na podmioty świadczące 
opiekę zdrowotną i zamierzające 
przystąpić do europejskich sieci 
referencyjnych; ma to w szczególności 
służyć zagwarantowaniu, że europejskie 
sieci referencyjne:
i) posiadają odpowiedni potencjał w 
zakresie diagnozowania, obserwacji oraz, 
w stosownych przypadkach, zarządzania 
przypadkami pacjentów, których 
dokumentacja wskazuje na dobre wyniki;
ii) posiadają wystarczającą zdolność i 
aktywność do zapewnienia odpowiednich 
usług oraz utrzymania ich jakości;
iii) posiadają zdolność udzielania porad 
specjalistycznych, stawiania bądź 
potwierdzania diagnoz, wypracowania lub 
przestrzegania wytycznych w zakresie 
dobrych praktyk oraz stosowania pomiaru 
rezultatów i kontroli jakości;
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iv) reprezentują podejście 
wielodyscyplinarne;
v) zapewniają wysoki poziom wiedzy i 
doświadczenia, co potwierdzają 
publikacje, otrzymane dotacje lub 
zaszczytne stanowiska oraz działania w 
zakresie nauczania i szkolenia;
vi) wnoszą istotny wkład w badania 
naukowe;
vii) są zaangażowane w nadzór 
epidemiologiczny, przykładowo poprzez 
prowadzenie rejestrów;
viii) posiadają bliskie kontakty i 
współpracują z innymi ośrodkami 
ekspertów i sieciami na poziomie 
krajowym i międzynarodowym oraz mają 
zdolność tworzenia sieci;
ix) posiadają bliskie kontakty i 
współpracują ze stowarzyszeniami 
pacjentów, w przypadku istnienia takich 
stowarzyszeń.
b) procedurę tworzenia europejskich sieci 
referencyjnych.

Or. de

Uzasadnienie

Chodzi o kwestię organizacji systemów ochrony zdrowia, która wchodzi w zakres uprawnień 
państw członkowskich. Należy przewidzieć wsparcie w zakresie wymiany wyników badań i 
doświadczeń w dziedzinie rzadko występujących chorób.

Poprawka 657
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 - ustęp 3 - część wprowadzająca oraz litera a) - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje: 3. Komisja proponuje:

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

warunków, które muszą zostać spełnione 
przez europejskie sieci referencyjne, 
łącznie z wykazem obszarów 
występowania rzadszych chorób, które 
powinny zostać uwzględnione, oraz z
warunkami i kryteriami nakładanymi na 
podmioty świadczące opiekę zdrowotną i 
zamierzające przystąpić do europejskich 
sieci referencyjnych; ma to w 
szczególności służyć zagwarantowaniu, że 
europejskie sieci referencyjne:

Or. en

Uzasadnienie

As set out in the explanatory memorandum (point 8.3.) of the proposed Directive, the main 
aim of  the European reference networks it to “provide healthcare to patients who have 
conditions requiring particular concentration of resources or expertise, in order to provide 
affordable, high-quality and cost-effective care”. This should be reflected in the relevant 
Article of the Directive. The number of researchers and health professionals dealing with rare  
diseases and/or highly specialized care being relatively small, it is essential to pool resources 
for the benefit of European patients. 

Poprawka 658
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 - ustęp 3 - część wprowadzająca oraz litera a) - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje: 3. Komisja proponuje:

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

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

Uzasadnienie

Wie in der Begründung (Punkt 8.3) des Richtlinienvorschlags dargelegt, besteht das 
wichtigste Ziel der Europäischen Referenznetze darin, "Gesundheitsdienstleistungen für 
Patienten bereit[zu]stellen …, deren Gesundheitszustand eine verstärkte Konzentration von 
Ressourcen oder Fachwissen erfordert, um so eine erschwingliche, hochwertige und 
kostengünstige Versorgung zu ermöglichen". Dies sollte sich in dem einschlägigen Artikel der 
Richtlinie widerspiegeln. Da die Zahl der Forscher und Angehörigen der Gesundheitsberufe, 
die sich mit seltenen Krankheiten und/oder Spezialbehandlungen befassen, relativ klein ist, 
müssen die Ressourcen zum Nutzen der europäischen Patienten gebündelt werden.

Poprawka 659
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – część wprowadzająca 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje: 3. Po konsultacjach z głównymi 
zainteresowanymi podmiotami Komisja 
przyjmuje:

Or. en

Poprawka 660
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – część wprowadzająca 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje: 3. Komisja współpracuje z europejskimi 
sieciami referencyjnymi, aby opracować:

Or. en

Uzasadnienie

Komisja finansuje około pięć europejskich sieci referencyjnych będących projektami 
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pilotażowymi. Projekty te powinny zostać ocenione przed określeniem wiążących kryteriów. 
Na tym etapie Komisja powinna współpracować z europejskimi sieciami referencyjnymi 
w celu opracowania niewiążących kryteriów.

Poprawka 661
Georgs Andrejevs

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – część wprowadzająca 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje: 3. Komisja, we współpracy z odnośnymi 
ekspertami i zainteresowanymi 
podmiotami, przyjmuje:

Or. en

Uzasadnienie

W tworzeniu europejskich sieci referencyjnych kluczowe znaczenie mają konsultacje 
z zainteresowanymi podmiotami w celu opracowania solidnego i właściwego wykazu 
kryteriów zapewniających funkcjonowanie tych sieci.

Poprawka 662
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a) – część wprowadzająca 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest sporządzenie wykazu rzadszych chorób i chorób zagrażających życiu, które mogą 
doprowadzić do śmierci pacjentów, jeżeli nie otrzymają oni specjalistycznego leczenia we 
własnym kraju. Na przykład w dziedzinie leczenia chorób nowotworowych w UE jest kilka 
specjalistycznych centrów, które należy zachęcać do dzielenia się posiadaną fachową wiedzą 
na większą skalę.

Poprawka 663
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a) – część wprowadzająca 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 664
Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ixa) utrzymują odpowiednie i skuteczne 
stosunki z dostawcami technologii;

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 665
Claude Turmes, Margrete Auken

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ixa) zajmują się głównie leczeniem bardzo 
rzadkich chorób lub zaburzeń, które są 
tak kosztochłonne albo wymagają tak 
wysokiego poziomu specjalizacji, że 
niemożliwe jest zapewnienie koniecznej 
opieki w każdym państwie członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by uniknąć sytuacji, w której efektem odwołania się do europejskich sieci 
referencyjnych jest niedostępność leczenia w pobliżu miejsca zamieszkania.
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Poprawka 666
Colm Burke

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ixa) badają możliwość połączenia 
krajowych punktów kontaktowych i 
europejskich sieci referencyjnych w jedną 
instytucjonalną strukturę w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Można by łączyć krajowe punkty kontaktowe i europejskie sieci referencyjne w celu 
stworzenia punktu kompleksowej obsługi pacjentów poszukujących informacji na temat 
transgranicznej opieki zdrowotnej.

Poprawka 667
Karin Jöns

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 - ustęp 3 - litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) procedurę tworzenia europejskich sieci 
referencyjnych.

b) procedurę tworzenia europejskich sieci 
referencyjnych i wspiera rozwój 
europejskiej procedury akredytacji w celu 
zagwarantowania, że zatwierdzanie 
podmiotów świadczących usługi 
zdrowotne, które należą do sieci 
referencyjnej, przebiega w sposób 
niezależny, obiektywny, przejrzysty i 
nienastawiony na zysk.

Or. de

Uzasadnienie

Tylko dzięki europejskiej procedurze akredytacji można zagwarantować, że podmioty 
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świadczące usługi zdrowotne, które należą do sieci referencyjnej, stosują bez zarzutu 
wymagane kryteria jakości, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogu pomocniczości.

Poprawka 668
Marianne Thyssen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. nl

Uzasadnienie

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

Poprawka 669
Claude Turmes, Margrete Auken

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wskazanie przez sieci referencyjne na 
możliwość leczenia w innym państwie 
członkowskim powinno mieć miejsce, 
jeżeli leczenie bardzo rzadkich chorób lub 
zaburzeń są tak kosztochłonne lub 
wymagają tak wysokiego poziomu 
specjalizacji, że niemożliwe jest 
zapewnienie koniecznej opieki w jednym 
państwie członkowskim, i tym samym 
stanowi uzupełnienie opieki zdrowotnej 
świadczonej w tym państwie.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, by uniknąć sytuacji, w której efektem odwołania się do europejskich sieci 
referencyjnych jest niedostępność leczenia w pobliżu miejsca zamieszkania.

Poprawka 670
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W odniesieniu do wszystkich form 
leczenia, które nie spełniają kryteriów 
określonych w ust. 3a, państwa 
członkowskie odpowiadają za zapewnienie 
leczenia jak najbliżej miejsca 
zamieszkania i zagwarantowanie równej 
dostępności terytorialnej.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by uniknąć sytuacji, w której efektem odwołania się do europejskich sieci 
referencyjnych jest niedostępność leczenia w pobliżu miejsca zamieszkania.

Poprawka 671
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 c (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. W odniesieniu do środków opisanych 
w niniejszym artykule nie należy stosować 
zwykłych mechanizmów finansowania 
opieki, o których mowa w pozostałej części 
niniejszej dyrektywy. Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego1 (fundusze 
strukturalne) powinien być 
wykorzystywany do tworzenia 
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europejskich sieci referencyjnych. Sieci 
referencyjne będą często zapewniały 
opiekę, która nie jest dostępna w państwie 
członkowskim zamieszkania, i dlatego 
takie mechanizmy jak zwrot kosztów nie 
powinny mieć zastosowania.
1 

http:ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/inde
x_en.htm

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest wyjaśnienie, kto będzie płacił w przypadku wskazania na możliwość leczenia za 
pośrednictwem europejskich sieci referencyjnych. Równie ważne jest zagwarantowanie, że 
płatności będą dokonywane w taki sposób, iż konieczny rodzaj leczenia będzie rzeczywiście 
dostępny dla wszystkich pacjentów i że zapewnienie innych form leczenia w pobliżu miejsca 
zamieszkania nie zostanie poddane presji.

Poprawka 672
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Środki, o których mowa w ust. 3, 
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 19 ust. 3.

skreślony

Or. de
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Poprawka 673
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Środki, o których mowa w ust. 3, 
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 19 ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest powiązana z wcześniejszą poprawką tej samej autorki do art. 15 ust. 4. 
Komisja finansuje około pięć europejskich sieci referencyjnych będących projektami 
pilotażowymi. Projekty te powinny zostać ocenione przed określeniem wiążących kryteriów. 
Na tym etapie Komisja powinna współpracować z europejską siecią referencyjną w celu 
opracowania niewiążących kryteriów.

Poprawka 674
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Obszary badawcze

W celu zapewnienia jak największej 
skuteczności przyszłej polityki w dziedzinie 
opieki zdrowotnej Komisja wyznacza 
regiony przygraniczne jako obszary 
badawcze, w których innowacyjne 
inicjatywy związane z transgraniczną 
opieką zdrowotną mogą być wnikliwie 
testowane, analizowane i oceniane. 

Or. nl
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Poprawka 675
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreśla się artykuł 16.

Or. sv

Uzasadnienie

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

Poprawka 676
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
19 ust. 2 Komisja przyjmuje szczególne 
środki niezbędne do osiągnięcia 
interoperacyjności w zakresie systemów 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, jeżeli państwa członkowskie 
zdecydują się na ich wprowadzenie.
Środki te odzwierciedlają rozwój 
technologii medycznych i nauk 
medycznych oraz respektują podstawowe 
prawo do ochrony danych osobowych 
zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
Środki te określają w szczególności 

Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, przyjmuje środki mające 
na celu ułatwienie interoperacyjności 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w takim zakresie, w 
jakim są one konieczne do 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
pacjentów w dziedzinie transgranicznej 
opieki zdrowotnej. Środki te 
odzwierciedlają rozwój technologii 
medycznych i nauk medycznych oraz 
respektują podstawowe prawo do ochrony 
danych osobowych zgodnie z 
odpowiednimi przepisami. Środki te 
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konieczne standardy i terminologię w 
odniesieniu do interoperacyjności 
odpowiednich systemów technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w celu 
zapewnienia bezpiecznego, wysokiej 
jakości i efektywnego świadczenia 
transgranicznych usług zdrowotnych.

określają w szczególności konieczne 
standardy i terminologię w odniesieniu do 
interoperacyjności odpowiednich 
systemów technologii informacyjno-
komunikacyjnych w celu zapewnienia 
bezpiecznego, wysokiej jakości i 
efektywnego świadczenia transgranicznych 
usług zdrowotnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy starannie przemyśleć środki w zakresie elektronicznych usług opieki zdrowotnej przed 
przyjęciem wiążących norm. Państwa członkowskie podejmują już działania w ramach planu 
działania z 2004 r. dotyczącego e-zdrowia, mające na celu umożliwienie szerokiego przyjęcia 
technologii w zakresie elektronicznych usług opieki zdrowotnej do 2010 r. Przedmiotowa 
dyrektywa nie powinna wyprzedzać wdrożenia tego planu.

Poprawka 677
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
19 ust. 2 Komisja przyjmuje szczególne 
środki niezbędne do osiągnięcia 
interoperacyjności w zakresie systemów 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, jeżeli państwa członkowskie 
zdecydują się na ich wprowadzenie. Środki 
te odzwierciedlają rozwój technologii 
medycznych i nauk medycznych oraz 
respektują podstawowe prawo do ochrony 
danych osobowych zgodnie z 
odpowiednimi przepisami. Środki te 
określają w szczególności konieczne 
standardy i terminologię w odniesieniu do 
interoperacyjności odpowiednich 
systemów technologii informacyjno-
komunikacyjnych w celu zapewnienia 

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
19 ust. 2 Komisja przyjmuje szczególne 
środki niezbędne do osiągnięcia 
interoperacyjności w zakresie systemów 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, jeżeli państwa członkowskie 
zdecydują się na ich wprowadzenie. Środki 
te są zgodne z mającymi zastosowanie 
przepisami o ochronie danych w każdym 
państwie członkowskim oraz 
odzwierciedlają rozwój technologii 
medycznych i nauk medycznych oraz 
respektują podstawowe prawo do ochrony 
danych osobowych. Środki te określają w 
szczególności konieczne standardy i 
terminologię w odniesieniu do 
interoperacyjności odpowiednich 
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bezpiecznego, wysokiej jakości i 
efektywnego świadczenia transgranicznych 
usług zdrowotnych.

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

Or. en

Poprawka 678
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
19 ust. 2 Komisja przyjmuje szczególne 
środki niezbędne do osiągnięcia 
interoperacyjności w zakresie systemów 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, jeżeli państwa członkowskie 
zdecydują się na ich wprowadzenie. Środki 
te odzwierciedlają rozwój technologii 
medycznych i nauk medycznych oraz 
respektują podstawowe prawo do ochrony 
danych osobowych zgodnie z 
odpowiednimi przepisami. Środki te 
określają w szczególności konieczne 
standardy i terminologię w odniesieniu do 
interoperacyjności odpowiednich 
systemów technologii informacyjno-
komunikacyjnych w celu zapewnienia 
bezpiecznego, wysokiej jakości i 
efektywnego świadczenia transgranicznych 
usług zdrowotnych.

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
19 ust. 2 Komisja przyjmuje szczególne 
środki niezbędne do osiągnięcia 
interoperacyjności w zakresie systemów 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, jeżeli państwa członkowskie 
zdecydują się na ich wprowadzenie. Środki 
te odzwierciedlają rozwój technologii 
medycznych i nauk medycznych oraz 
respektują podstawowe prawo do ochrony 
danych osobowych zgodnie z 
odpowiednimi przepisami dotyczącymi 
ochrony danych obowiązującymi w 
poszczególnych państwach członkowskich. 
Środki te określają w szczególności 
konieczne standardy i terminologię w 
odniesieniu do interoperacyjności 
odpowiednich systemów technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w celu 
zapewnienia bezpiecznego, wysokiej 
jakości i efektywnego świadczenia 
transgranicznych usług zdrowotnych.

Or. de
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Poprawka 679
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
19 ust. 2 Komisja przyjmuje szczególne 
środki niezbędne do osiągnięcia 
interoperacyjności w zakresie systemów 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, jeżeli państwa członkowskie 
zdecydują się na ich wprowadzenie. Środki 
te odzwierciedlają rozwój technologii 
medycznych i nauk medycznych oraz 
respektują podstawowe prawo do ochrony 
danych osobowych zgodnie z 
odpowiednimi przepisami. Środki te 
określają w szczególności konieczne 
standardy i terminologię w odniesieniu do 
interoperacyjności odpowiednich 
systemów technologii informacyjno-
komunikacyjnych w celu zapewnienia 
bezpiecznego, wysokiej jakości i 
efektywnego świadczenia transgranicznych 
usług zdrowotnych.

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
19 ust. 2 Komisja przyjmuje szczególne 
środki niezbędne do osiągnięcia 
interoperacyjności w zakresie systemów 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, jeżeli państwa członkowskie 
zdecydują się na ich wprowadzenie. Środki 
te odzwierciedlają rozwój technologii 
medycznych i nauk medycznych oraz 
respektują podstawowe prawo do ochrony 
danych osobowych zgodnie z 
odpowiednimi przepisami. Środki te 
określają w szczególności:

– standardy i terminologię w odniesieniu 
do interoperacyjności odpowiednich 
systemów technologii informacyjno-
komunikacyjnych w celu zapewnienia 
bezpiecznego, wysokiej jakości i 
efektywnego świadczenia transgranicznych 
usług zdrowotnych;

– zasady dotyczące dostępu do danych 
medycznych, a w szczególności zasady 
dotyczące uzyskania wyraźnej zgody 
pacjenta na dostęp do jego danych 
medycznych.

Or. fr
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Uzasadnienie

Ważne jest ustanowienie ścisłych norm w dziedzinie dostępu do danych dotyczących zdrowia i 
warunków uzyskania wyraźnej zgody pacjenta na wgląd do jego danych medycznych.

Poprawka 680
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
19 ust. 2 Komisja przyjmuje szczególne 
środki niezbędne do osiągnięcia 
interoperacyjności w zakresie systemów 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, jeżeli państwa członkowskie 
zdecydują się na ich wprowadzenie. Środki 
te odzwierciedlają rozwój technologii 
medycznych i nauk medycznych oraz 
respektują podstawowe prawo do ochrony 
danych osobowych zgodnie z 
odpowiednimi przepisami. Środki te
określają w szczególności konieczne 
standardy i terminologię w odniesieniu do 
interoperacyjności odpowiednich 
systemów technologii informacyjno-
komunikacyjnych w celu zapewnienia 
bezpiecznego, wysokiej jakości i 
efektywnego świadczenia transgranicznych 
usług zdrowotnych.

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
19 ust. 2 państwa członkowskie przyjmują
szczególne środki niezbędne do osiągnięcia 
interoperacyjności w zakresie systemów 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, jeżeli państwa członkowskie 
zdecydują się na ich wprowadzenie 
Uwzględniają one przy tym rozwój 
technologii medycznych i nauk 
medycznych oraz respektują podstawowe 
prawo do ochrony danych osobowych 
zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
Określają one w szczególności konieczne 
standardy i terminologię w odniesieniu do 
interoperacyjności odpowiednich 
systemów technologii informacyjno-
komunikacyjnych w celu zapewnienia 
bezpiecznego, wysokiej jakości i 
efektywnego świadczenia transgranicznych 
usług zdrowotnych.

Or. de
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Poprawka 681
Georgs Andrejevs

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że 
wykorzystanie elektronicznych usług 
opieki zdrowotnej i innych usług 
telemedycznych: 
a) odpowiada takim samym zawodowym 
normom medycznej jakości i 
bezpieczeństwa jak te obowiązujące w 
odniesieniu do świadczenia 
nieelektronicznej opieki zdrowotnej;
b) zapewnia pacjentom odpowiednią 
ochronę, zwłaszcza poprzez wprowadzenie 
stosownych wymogów regulacyjnych dla 
lekarzy, które są analogiczne do tych, 
obowiązujących w odniesieniu do 
świadczenia nieelektronicznej opieki 
zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

Ta nowa technologia gwarantuje nie tylko postęp, ale mogłaby też doprowadzić do 
ewentualnego nadużycia technologii informacyjno-komunikacyjnych w opiece zdrowotnej, 
pociągając za sobą potencjalne zagrożenie dla pacjentów. W związku z tym do usług tych 
muszą mieć zastosowanie kryteria jakości i bezpieczeństwa, porównywalne do norm 
obowiązujących w odniesieniu do „standardowych” czynności medycznych. 

Poprawka 682
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że 
wykorzystanie elektronicznych usług 
opieki zdrowotnej i innych usług 
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telemedycznych odpowiada tym samym 
normom jakości i bezpieczeństwa jak te 
obowiązujące w odniesieniu do 
nieelektronicznego świadczenia opieki 
zdrowotnej. 

Or. en

Poprawka 683
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreśla się artykuł 17.

Or. sv

Uzasadnienie

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

Poprawka 684
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca w zakresie zarządzania 
nowymi technologiami medycznymi

Współpraca w zakresie zarządzania 
technologiami medycznymi

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
i funkcjonowanie sieci łączącej instytucje 
krajowe lub organy odpowiedzialne za 

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
i funkcjonowanie sieci łączącej instytucje 
krajowe lub organy odpowiedzialne za 



AM\764262PL.doc 83/97 PE418.360v01-00

PL

ocenę technologii medycznych. ocenę technologii medycznych.

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

2. Celem sieci oceny technologii 
medycznych jest:

2. Celem sieci oceny technologii 
medycznych jest:

a) wspieranie współpracy pomiędzy 
krajowymi instytucjami lub organami;

a) wspieranie współpracy pomiędzy 
krajowymi instytucjami lub organami;

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

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

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

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

3. Państwa członkowskie wyznaczają 
instytucje lub organy uczestniczące w 
sieci, o której mowa w ust. 1. Komisja 
pozwala przyłączyć się do sieci tylko 
instytucjom, które przestrzegają zasad 



PE418.360v01-00 84/97 AM\764262PL.doc

PL

dobrego zarządzania.
4. Zgodnie z procedurą określoną w art. 19 
ust. 2 Komisja przyjmuje środki niezbędne 
do ustanowienia sieci i zarządzania nią 
oraz określające szczegółowo charakter i 
rodzaj wymienianych informacji.

4. Zgodnie z procedurą określoną w art. 19 
ust. 2 Komisja przyjmuje środki niezbędne 
do ustanowienia sieci i zarządzania nią 
zgodnie w wyżej wymienionymi celami 
oraz określające szczegółowo charakter i 
rodzaj wymienianych informacji.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 685
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca w zakresie zarządzania 
nowymi technologiami medycznymi 

Współpraca w zakresie zarządzania 
technologiami medycznymi

Or. en

Uzasadnienie

Ocena musi dotyczyć wszystkich technologii medycznych, łącznie z tymi, które już istnieją. 
Może to ułatwić właściwy rozdział zasobów systemów opieki zdrowotnej państw 
członkowskich.
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Poprawka 686
John Bowis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
i funkcjonowanie sieci łączącej instytucje 
krajowe lub organy odpowiedzialne za 
ocenę technologii medycznych.

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
i funkcjonowanie sieci łączącej instytucje 
krajowe lub organy odpowiedzialne za 
ocenę technologii medycznych. Określa 
ona sposób działania w oparciu o zasady 
dobrego zarządzania, takie jak 
przejrzystość, obiektywizm, sprawiedliwe 
procedury, oraz pełne uczestnictwo 
zainteresowanych podmiotów należących 
do wszystkich odnośnych grup, w tym 
pracowników służby zdrowia, pacjentów, 
naukowców i przedstawicieli sektora 
przemysłu, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
prawo krajowe wyklucza udział jednego 
lub większej liczby tych zainteresowanych 
podmiotów.

Or. en

Poprawka 687
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
i funkcjonowanie sieci łączącej instytucje 
krajowe lub organy odpowiedzialne za 
ocenę technologii medycznych.

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
i funkcjonowanie sieci łączącej instytucje 
krajowe lub organy odpowiedzialne za 
ocenę technologii medycznych. Państwa 
członkowskie ustanawiają system obsługi 
sieci oparty na zasadach dobrego 
zarządzania, takich jak przejrzystość, 
obiektywizm, sprawiedliwe procedury, 
oraz na pełnym uczestnictwie podmiotów 
należących do wszystkich odnośnych 
grup, w tym partnerów społecznych, 
pracowników służby zdrowia, pacjentów, 
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naukowców i przedstawicieli sektora 
przemysłu.

Or. en

Uzasadnienie

Tworzenie sieci w celu ułatwienia współpracy w zakresie zarządzania nowymi technologiami 
medycznymi powinno uwzględniać wszystkie zainteresowane strony, w tym partnerów 
społecznych.

Poprawka 688
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
i funkcjonowanie sieci łączącej instytucje 
krajowe lub organy odpowiedzialne za 
ocenę technologii medycznych.

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
i funkcjonowanie sieci łączącej instytucje 
krajowe lub organy odpowiedzialne za 
ocenę technologii medycznych. Państwa 
członkowskie ustanawiają system obsługi 
sieci oparty na zasadach dobrego 
zarządzania, takich jak przejrzystość, 
obiektywizm, sprawiedliwe procedury, 
oraz na pełnym uczestnictwie podmiotów 
należących do wszystkich odnośnych 
grup, w tym partnerów społecznych, 
pracowników służby zdrowia, pacjentów, 
naukowców i przedstawicieli sektora 
przemysłu.

Or. en

Uzasadnienie

Tworzenie sieci w celu ułatwienia współpracy w zakresie zarządzania nowymi technologiami 
medycznymi powinno uwzględniać wszystkie zainteresowane strony, w tym partnerów 
społecznych.
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Poprawka 689
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
i funkcjonowanie sieci łączącej instytucje 
krajowe lub organy odpowiedzialne za 
ocenę technologii medycznych.

1. Państwa członkowskie ułatwiają rozwój 
i funkcjonowanie sieci łączącej instytucje 
krajowe lub organy odpowiedzialne za 
ocenę technologii medycznych. Państwa 
członkowskie ustanawiają system obsługi 
sieci oparty na zasadach dobrego 
zarządzania, takich jak przejrzystość, 
obiektywizm, sprawiedliwe procedury, 
oraz na pełnym uczestnictwie podmiotów 
należących do wszystkich odnośnych 
grup, w tym partnerów społecznych, 
pracowników służby zdrowia, pacjentów, 
naukowców i przedstawicieli sektora 
przemysłu.

Or. en

Uzasadnienie

Tworzenie sieci w celu ułatwienia współpracy w zakresie zarządzania nowymi technologiami 
medycznymi powinno uwzględniać wszystkie zainteresowane strony, w tym partnerów 
społecznych.

Poprawka 690
Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 691
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Sieć funkcjonuje na podstawie ram 
operacyjnych, które opierają się na 
zasadach dobrego zarządzania. Zasady te 
obejmują między innymi przejrzystość 
procedur, formalne prawo do odwołania, 
obiektywizm, bezstronność oraz pełny 
udział wszystkich zainteresowanych stron. 

Or. de

Uzasadnienie

Zarówno jakość, jak i wiarygodność wyników pracy sieci można podnieść dzięki zastosowaniu 
zasad dobrego zarządzania, takich jak przejrzystość procedur i prawo do odwołania. 
Zainteresowane strony, takie jak pacjenci, lekarze i sektor przemysłu, mogą wnieść znaczącą 
wartość dodaną do oceny technologii medycznych i dlatego należy je w pełni zaangażować w 
ten proces. 
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Poprawka 692
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Celem sieci oceny technologii 
medycznych jest:

2. Celem sieci oceny technologii 
medycznych jest:

a) wspieranie współpracy pomiędzy 
krajowymi instytucjami lub organami;

a) znalezienie długoterminowych 
rozwiązań, aby osiągnąć równowagę 
między celami w zakresie zdrowia 
publicznego oraz dostępem do leków, 
wynagradzaniem innowacyjności i 
zarządzaniem budżetem przeznaczonym 
na opiekę zdrowotną;
aa) ustanowienie przejrzystych procedur i 
metodyki w odniesieniu do tych celów;
ab) zagwarantowanie udziału wszystkich 
zainteresowanych stron, zwłaszcza 
pacjentów, wspólnoty medycznej i 
przemysłu, w obliczu wyborów mogących 
mieć wpływ na zdrowie publiczne, 
średnio- i długoterminową innowacyjność 
i konkurencyjność Unii Europejskiej;

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

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

ba) analizowanie charakteru i rodzaju 
informacji, które mogą być wymieniane.

Or. fr

Uzasadnienie

Główny cel sieci musi być zgodny z celem, jakim jest ocena technologii medycznych: 
optymalne wykorzystanie zasobów związanych ze zdrowiem na zrównoważone finansowanie 
systemów zdrowotnych, szybki dostęp pacjentów do leków oraz uwzględnienie innowacji 
medycznych. Sieć musi zatem objąć wszystkie zainteresowane podmioty, jak wskazano to we 
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wnioskach i zaleceniach forum.

Poprawka 693
Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 694
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgodnie z procedurą określoną w art. 
19 ust. 2 Komisja przyjmuje środki 
niezbędne do ustanowienia sieci i 
zarządzania nią oraz określające 
szczegółowo charakter i rodzaj 
wymienianych informacji.

skreślony
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Or. de

Poprawka 695
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgodnie z procedurą określoną w art. 
19 ust. 2 Komisja przyjmuje środki 
niezbędne do ustanowienia sieci i 
zarządzania nią oraz określające
szczegółowo charakter i rodzaj 
wymienianych informacji.

4. Komisja współpracuje z państwami 
członkowskimi w zakresie opracowania 
środków niezbędnych do ustanowienia 
sieci i zarządzania nią oraz określających
szczegółowo charakter i rodzaj 
wymienianych informacji

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby, by Komisja przyjmowała wiążące środki w zakresie zarządzania siecią 
oceny technologii medycznych.

Poprawka 696
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgodnie z procedurą określoną w art. 19 
ust. 2 Komisja przyjmuje środki niezbędne 
do ustanowienia sieci i zarządzania nią 
oraz określające szczegółowo charakter i 
rodzaj wymienianych informacji.

4. Zgodnie z procedurą określoną w art. 19 
ust. 3 Komisja przyjmuje środki niezbędne 
do ustanowienia sieci i zarządzania nią 
oraz określające szczegółowo charakter i 
rodzaj wymienianych informacji.

Or. de

Uzasadnienie

Ten ustęp wskazuje na konieczność zastosowania procedury komitologii. W odniesieniu do 
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tego istotnego punktu Parlament Europejski musi zachować możliwość wywierania wpływu 
zgodnie z nową procedurą (prawo kontroli).

Poprawka 697
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgodnie z procedurą określoną w art. 19 
ust. 2 Komisja przyjmuje środki niezbędne 
do ustanowienia sieci i zarządzania nią 
oraz określające szczegółowo charakter i 
rodzaj wymienianych informacji.

4. Zgodnie z procedurą określoną w art. 19 
ust. 2 Komisja przyjmuje środki niezbędne 
do ustanowienia sieci, zarządzania nią i 
zapewnienia jej przejrzystości.

Or. fr

Uzasadnienie

Sieć musi funkcjonować w sposób przejrzysty, aby zagwarantować wiarygodność decyzji 
podjętych w następstwie wymiany informacji.

Sieć musi określić rodzaj informacji podlegających wymianie. Wszyscy uczestnicy sieci muszą 
brać udział w tej dyskusji, która musi stanowić jedno z pierwszych działań sieci.

Poprawka 698
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 699
Claude Turmes, Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gromadzenie danych w ramach 
niniejszego artykułu jest realizowane w 
ścisłym powiązaniu z gromadzeniem 
danych dostarczonych przez Komisję 
Administracyjną ds. Zabezpieczenia 
Społecznego Pracowników Migrujących.

Or. en

Poprawka 700
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspiera Komitet składający się 
z przedstawicieli państw członkowskich, 
któremu przewodniczy przedstawiciel 
Komisji.

1. Komisję wspiera Komitet składający się 
z przedstawicieli państw członkowskich, 
któremu przewodniczy przedstawiciel 
państw członkowskich.

Komitet konsultuje się z zainteresowanymi 
stronami, takimi jak przedstawiciele 
podmiotów finansujących opiekę 
zdrowotną, w tym sprzedawcy ubezpieczeń 
dodatkowych, przedstawiciele pacjentów i 
pracowników służby zdrowia (w tym 
szpitali), jeżeli uzna to za konieczne lub 
jeżeli zażąda tego jedna z 
zainteresowanych stron.

Or. fr
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie posiadają wyłączne uprawnienia w dziedzinie zdrowia, w związku z 
czym komitetowi powinien przewodniczyć jeden z ich przedstawicieli. Komitet powinien mieć 
również możliwość podejmowania konsultacji z zainteresowanymi stronami.

Poprawka 701
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspiera Komitet składający się 
z przedstawicieli państw członkowskich, 
któremu przewodniczy przedstawiciel 
Komisji.

1. Komisję wspiera Komitet składający się 
z przedstawicieli państw członkowskich i 
przez nie kierowany. Komitet może zostać 
uzupełniony przedstawicielami pacjentów, 
podmiotów finansujących opiekę 
zdrowotną i pracowników służby zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Efektem proponowanej procedury komitologii będzie nieprzejrzysty i niedemokratyczny 
proces. Aby uczynić go bardziej przejrzystym, państwa członkowskie i zainteresowane 
podmioty powinny odgrywać znaczniejszą rolę.

Poprawka 702
Georgs Andrejevs

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspiera Komitet składający się 
z przedstawicieli państw członkowskich, 
któremu przewodniczy przedstawiciel 
Komisji.

1. Komisję wspiera Komitet składający się 
z przedstawicieli państw członkowskich, 
któremu przewodniczy przedstawiciel 
Komisji. W związku z tym Komisja 
gwarantuje odpowiednie konsultacje z 
ekspertami reprezentującymi odnośne 
grupy zawodowe lub pracowników, 
szczególnie w kontekście wdrażania 
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niniejszej dyrektywy, a także przedkłada 
przemyślane sprawozdanie dotyczące tych 
konsultacji. 

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotową dyrektywę uda się wdrożyć wyłącznie dzięki zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów. W związku z tym należy ustanowić odpowiedni mechanizm 
konsultacji w celu wsparcia „komitetu ds. transgranicznej opieki zdrowotnej”. 

Poprawka 703
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W okresie trzech lat po upływie terminu, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1, Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy oraz 
przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, a następnie przynajmniej co pięć 
lat. W tym sprawozdaniu szczególną 
uwagę należy zwrócić na wpływ 
zastosowania niniejszej dyrektywy na 
dostęp do opieki i usług zdrowotnych z 
finansowego i geograficznego punktu 
widzenia, na mobilność pacjentów i 
wszystkich podmiotów systemu opieki 
zdrowotnej państw członkowskich. W 
sporządzeniu sprawozdania biorą udział 
wszystkie zainteresowane strony i 
podmioty, infrastruktura i systemy opieki 
zdrowotnej państw członkowskich, w tym 
szpitale i podmioty finansujące opiekę 
zdrowotną. W razie konieczności Komisja 
załącza do sprawozdania propozycje 
zmian legislacyjnych.

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy doprecyzować terminy sporządzania sprawozdań, elementy wymagające szczególnego 
uwzględnienia, a zainteresowane strony muszą zostać koniecznie zaangażowane w proces 
oceny wdrażania i zastosowania przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 704
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest odpowiedzialna za 
gromadzenie wymaganych informacji w 
celu zobrazowania transgranicznych 
przepływów pacjentów i pracowników 
służby zdrowia, tak by móc szybko 
zapobiegać niekorzystnym skutkom, a 
jednocześnie stymulować pozytywne 
wyniki. Komisja włącza te informacje do 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

Or. nl

Poprawka 705
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W tym celu, bez uszczerbku dla art. 22, 
państwa członkowskie informują Komisję 
o wszelkich środkach przyjmowanych w 
związku z wdrożeniem niniejszej 
dyrektywy.

Or. nl
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Uzasadnienie

Dyrektywa usługowa zawiera przepisy dotyczące procedur wzajemnej oceny. Podobne 
procedury należy wprowadzić w związku z art. 5, odzwierciedlającym ogólne zasady przyjęte 
na szczycie europejskim w dniu 6 czerwca 2006 r. w celu nadania metodzie otwartej 
koordynacji bardziej wiążącego charakteru, biorąc pod uwagę różnorodność istniejących 
systemów opieki zdrowotnej i uprawnień państw członkowskich w zakresie ich organizacji.

Poprawka 706
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzą w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia … 
[jednego roku od momentu jej wejścia w 
życie] r. 

Państwa członkowskie wprowadzą w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia … 
[trzy lata od momentu jej wejścia w 
życie] r. 

Or. fr

Uzasadnienie

Nie jest możliwe dotrzymanie tak krótkiego okresu transpozycji. Wydaje się, że w ocenie 
wpływu Komisja nie rozważyła wszystkich możliwych skutków, które wynikną z większej 
mobilności pacjentów, ani koniecznych zmian w organizacji naszych odnośnych systemów 
opieki zdrowotnej.
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