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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje większą pewność prawną wynikającą z 
wyroków Trybunału Sprawiedliwości dotyczących praw pacjentów do korzystania z usług 
zdrowotnych w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami. Podkreśla, że jest to 
kwestia o bezpośrednim znaczeniu dla codziennego życia i dobra wielu obywateli UE, 
zwłaszcza w związku z postępującym starzeniem się społeczeństwa.

Sprawozdawczyni potwierdza wybór podstawy prawnej i uważa, że wniosek dotyczący 
dyrektywy jest zgodny z zasadą pomocniczości. Ma on służyć ochronie krajowych systemów 
opieki zdrowotnej i rozwiać niepokoje dotyczące wpływu objętej wnioskiem dyrektywy na 
finansowanie tych systemów w przyszłości.

Sprawozdawczyni zauważa ponadto, że ważne jest współdziałanie dyrektywy z 
rozporządzeniem nr 1408/711 i uzupełniająca rola, jaką odegra ona w stosunku do 
rozporządzenia. Rzeczywiście ważne jest, aby odnotować, że wniosek nie ma na celu 
zastąpienia istniejących ram transgranicznej opieki zdrowotnej. Rozporządzenie nr 1408/71 
zapewnia koordynację krajowych systemów zabezpieczenia społecznego, podczas gdy 
przepisy dotyczące praw pacjentów przewidziane w objętej wnioskiem dyrektywie oraz 
przepisy rozporządzenia nr 1408/71 stanowią alternatywne mechanizmy pokrycia kosztów 
leczenia poniesionych w innych państwach członkowskich. W związku z tym pacjent ma 
wybór: ubezpieczony może skorzystać z mechanizmu przewidzianego tym rozporządzeniem 
albo wybrać system określony w objętej wnioskiem dyrektywie.
Dyrektywa ta zapewni obywatelom UE prawo do skorzystania z opieki pozaszpitalnej w 
innym państwie członkowskim bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody krajowego 
systemu opieki zdrowotnej. Pacjenci będą musieli najpierw sami zapłacić za opiekę, aby móc 
się następnie ubiegać o zwrot kosztów w ich krajowej służbie zdrowia. Wniosek przewiduje, 
że zwrot będzie obejmował koszty opieki w takiej wysokości, w jakiej zostałyby one 
poniesione w ramach krajowego systemu opieki zdrowotnej, gdyby opieka ta była świadczona 
w kraju.

W związku z faktem, że dyrektywa podnosi niektóre kwestie z zakresu prawa prywatnego 
międzynarodowego (roszczenia mogą powstać z deliktu lub z umowy w czasie świadczenia 
opieki zdrowotnej), sprawozdawczyni dokłada starań, aby podkreślić, że mają tu 
zastosowanie wspólnotowe przepisy dotyczące właściwości sądu i prawa właściwego. Nie 
zachodzi tu niezgodność z rozporządzeniem „Rzym I”2 ani „Rzym II”3. Zważywszy na 
powyższe, sprawozdawczyni zwraca uwagę na jeden aspekt „niedokończonej sprawy”, w 
której Parlament oczekuje na obiecaną przez Komisję analizę odnośnie do odszkodowania w 
sprawach dotyczących szkód na osobie. Mając to na uwadze, sprawozdawczyni uważa, że 

                                               
1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, 
Dz.U. L 148 z 5.6.1974, s. 35.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie 
prawa właściwego dla zobowiązań umownych („Rzym I”), Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 6.
3 Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa 
właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz.U. L 199 z 31.07.2007, s. 40).
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należy zawrzeć w objętej wnioskiem dyrektywie punkt preambuły dotyczący odszkodowań 
zaczerpnięty z rozporządzenia „Rzym II”.

Na koniec, odnośnie do właściwości sądu i stosowania rozporządzenia „Bruksela I”1,
sprawozdawczyni uważa, że w przypadku spełnienia warunków określonych w orzeczeniu 
Trybunału w sprawie Odenbreit2, osoba poszkodowana w sprawie o zaniedbanie lekarskie 
powinna mieć prawo do wniesienia powództwa bezpośrednio przeciwko swojemu 
ubezpieczycielowi w państwie członkowskim zamieszkania.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Niezależnie od powyższego, w 
przypadku roszczeń z tytułu zobowiązań 
umownych lub pozaumownych, prawo 
właściwe powinno zostać określone 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr  593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie prawa właściwego dla zobowiązań 
umownych („Rzym I”)1 i rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. 
dotyczącego prawa właściwego dla 
zobowiązań pozaumownych („Rzym II”)2.  
Sąd właściwy należy określić zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 
44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w 
sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w 
sprawach cywilnych i handlowych3, przy 
czym rozumie się, że w przypadku 

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s.1.
2 Sprawa C-463/06 FBTO Schadeverzekering przeciwko Odenbreit [2007] zbiór orzeczeń I-11321.
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spełnienia warunków, poszkodowane 
strony mogą wystąpić z powództwem 
bezpośrednio przeciwko ich 
ubezpieczycielowi w państwie 
członkowskim zamieszkania.

1 Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 6.
2 Dz.U L 199 z 31.7.2007, s. 40.
3 Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Zgodnie z obowiązującymi 
krajowymi przepisami dotyczącymi 
odszkodowania przyznawanego ofiarom 
zaniedbań lekarskich, przy ustalaniu 
wysokości odszkodowania za szkody na 
osobie, w przypadku gdy leczenie było 
prowadzone w innym państwie 
członkowskim niż państwo zamieszkania 
ofiary, sąd rozpatrujący sprawę powinien 
uwzględnić wszelkie istotne okoliczności 
faktyczne dotyczące danego 
poszkodowanego, w tym w szczególności 
rzeczywiste straty i koszty dalszej pomocy 
lekarskiej i opieki powypadkowej.

Or. en

Poprawka 3

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

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

e) odnośnie do leczenia na ich terytorium 
istnieją systemy ubezpieczenia w zakresie 

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

ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej lub 
gwarancje lub podobne rozwiązania;

Or. en

Uzasadnienie

Skreślone sformułowanie mogło usprawiedliwiać wprowadzenie uznaniowych systemów 
odszkodowawczych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszelkie środki przedsięwzięte przez 
państwa członkowskie przy wdrażaniu 
niniejszego artykułu nie naruszają 
postanowień dyrektywy 2005/36/WE w 
sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych i dyrektywy 2000/31/WE w 
sprawie niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w 
szczególności handlu elektronicznego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Mówi o tym art. 3 ust. 3.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie gwarantują, że 
wszelkie decyzje administracyjne 

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

dotyczące opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim są przedmiotem
pełnego zakresu prawnych środków 
odwoławczych, w tym odwoławczego
postępowania administracyjnego i 
sądowego oraz dostępu do postępowania w 
trybie pilnym umożliwiającego 
zastosowanie środków tymczasowych.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie ubezpieczenia 
zapewniają funkcjonowanie mechanizmów 
służących udzielaniu pacjentom
automatycznie informacji dotyczących 
uzyskania opieki zdrowotnej w innym 
państwie członkowskim oraz zasad i 
warunków mających zastosowanie, między 
innymi, w przypadku szkody 
spowodowanej skorzystaniem z opieki 
zdrowotnej w innym państwie 
członkowskim, w szczególności w 
odniesieniu do rozwiązań istniejących na 
mocy art. 5 ust. 1 lit. e) i prawdopodobnej 
wysokości odszkodowania.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – nagłówek

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy mające zastosowanie do opieki 
zdrowotnej udzielonej w innym państwie 
członkowskim

Przepisy mające zastosowanie do opieki 
zdrowotnej udzielonej w innym państwie 
członkowskim oraz prawo właściwe dla 
wszelkich roszczeń wynikających ze 
zobowiązań umownych lub 
pozaumownych

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozróżnić w tym postanowieniu między przepisami mającymi zastosowanie do 
świadczenia usług zdrowotnych a prawem właściwym dla wszelkich ewentualnych roszczeń 
związanych z ich świadczeniem.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku opieki zdrowotnej 1. W przypadku opieki zdrowotnej 
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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.

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, 
taka opieka zdrowotna jest świadczona 
zgodnie z ustawodawstwem państwa 
członkowskiego leczenia oraz z art. 5;

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku gdy świadczenie usługi 
zdrowotnej w państwie członkowskim 
innym niż państwo, w którym pacjent jest 
ubezpieczony, jest przedmiotem roszczeń 
opartych na zobowiązaniach umownych 
lub pozaumownych, prawo właściwe 
należy określić zgodnie z przepisami 
rozporządzeń: (WE) nr 593/2008 i (WE) 
nr 864/2007.  Sąd właściwy należy 
określić zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 44/2001, przy 
czym rozumie się, że w przypadku 
spełnienia warunków, poszkodowane 
strony mogą wystąpić z powództwem 
bezpośrednio przeciwko ich 
ubezpieczycielowi w państwie 
członkowskim zamieszkania.

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. Artykuł ten nie ma zastosowania do 
uznawania kwalifikacji zawodowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Podlega to wyraźnym postanowieniom art. 3 ust. 3.

Poprawka 12

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

Tekst zaproponowany 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, w tym 
drogą elektroniczną, wśród pacjentów
automatycznie 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. en
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Poprawka 13

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

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

da) zapewniają informacje i pomoc 
poszkodowanym pacjentom w przypadku 
wystąpienia przez nich z powództwem 
bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi 
w państwie członkowskim zamieszkania.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst zaproponowany 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, we 
współpracy z władzami regionalnymi i 
samorządowymi, jeżeli system opieki 
zdrowotnej im podlega.

Or. en
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