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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Respectarea complementarității femeilor și a bărbaților, aplicarea principiului echității

În momentul în care legislatorul european legiferează cu privire la drepturile pacienților, ar 
trebui să pună în aplicare principiul echității. Femeile și bărbații sunt complementari. Nimeni 
nu contestă faptul că nevoile medicale sunt exprimate diferit la femei și la bărbați. Perenității 
valorilor fundamentale comune ale sistemelor de sănătate din UE, adoptate de Consiliu în 
iunie 2006, și anume universalitatea, accesul la îngrijiri de calitate, echitatea și solidaritatea, i 
se adaugă principiul „egalității în domeniul sănătății”, care presupune că bărbații și femeile 
trebuie să fie tratați în mod egal în cazul în care au nevoi comune și, în același timp, că 
abordarea acestor diferențe trebuie să se facă într-un mod echitabil.

Raportorul subliniază garanția accesului la sistemele de sănătate publică în contextul 
transfrontalier. Este vorba pur și simplu despre furnizarea de asistență medicală în domeniul 
obstetricii și al ginecologiei și de îngrijire a mamei și a copilului, astfel au fost definite de 
Organizația Mondială a Sănătății, la cea de-a 56-a Adunare Mondială a Sănătății de la Alma-
Ata (Rezoluția A56/27)1.

În cadrul Comisiei pentru drepturile femeii, raportorul subliniază îngrijorarea în ceea ce 
privește tratamentul cancerului de sân, care reprezintă în prezent în UE, principala cauză de 
deces în rândul femeilor cu vârste cuprinse între 35 și 55 ani. Prevenirea, depistarea 
mamografică și tratamentul cancerului de sân sau al cancerului de col uterin ar trebui să fie 
incluse în modalitățile de rambursare ale asistenței medicale transfrontaliere. Aceleași cerințe 
se impun în cazul bărbaților, care ar trebui să beneficieze, de asemenea, de măsurile de 
prevenire, detectare și tratare a cancerului pulmonar, de prostată, de pancreas sau de testicule. 
Putem salva viețile multor femei/mame și bărbați/tați care au cancer fără să o știe, dacă 
legislatorul nu exclude o cooperare transfrontalieră consolidată în acest domeniu și dacă 
statele membre sunt de acord cu o cooperare voluntară în acest domeniu.

Modalitățile de rambursare ale cheltuielilor de tratament și ale altor servicii de îngrijire pun în 
evidență diferențele dintre sexe. Asigurările sociale, fondurile mutuale și casele de sănătate ar 
trebui să oprească toate formele de discriminare, inclusiv în cazul în care sunt ascunse, de 
exemplu, pe baza unor factori de risc privind bolile genetice sau ereditare. Aceste entități ar 
trebui, de asemenea, să nu mai calculeze costurile de asigurare de sănătate și ale primelor de 
asigurare în funcție de sex și în funcție de natura muncii depuse pentru indexare. În ceea ce 
privește calculul costurilor și al primelor, organismele competente ar trebui să oprească toate
topurile de discriminare cu privire la natura muncii indexate. Se constată, de fapt, că multe 
femei nu lucrează pe piața consacrată a muncii, ci sunt implicate în alte activități, cum ar fi 
rețelele de solidaritate între generații, nașterea și educația copiilor sau îngrijirea persoanelor în 
vârstă. Raportorul reamintește, prin urmare, necesitatea de a calcula costurile și primele, în 
special pentru femei, mai mult din punctul de vedere al ciclului de viață.

Pentru a evita orice discriminare între pacienți bazată pe posibilitățile lor materiale sau pe 
naționalitate, propun să învățăm din experiența Farmacopeei Europene, instituție a Consiliului 

                                               
1 (Conferința internațională asupra îngrijirii sănătății primare, Alma-Ata: a 25-a aniversare, Raportul 
Secretariatului, Punctul de pe ordinea de zi provizorie 14.18, 24 aprilie 2003)
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Europei, cu sediul la Strasbourg, care promovează o mai bună circulație a medicamentelor în 
rândul membrilor săi, asigurând, în același timp, o calitate superioară a acestora.

Punerea în aplicare a asistenței medicale transfrontaliere reprezintă un potențial uriaș de 
cooperare interregională. Aceasta este structurată în mod diferit, în funcție de poziționarea 
geografică a vechilor state membre (UE-15) în comparație cu noile state membre (UE-12), și 
unele configurații geografice formate de noile și vechile state membre, mai ales din Europa 
Centrală. Dezvoltarea socioeconomică regională deseori inegală are ca și corolar o organizare 
a sănătății publice de asemenea neuniformă. Acest lucru devine tangibil mai ales la intersecția 
dintre un stat membru vechi și unul nou. Prin urmare, statele membre trebuie să ia toate 
măsurile necesare pentru a anticipa consecințele economice și organizatorice impuse 
profesioniștilor din domeniul sănătății, prestatorilor de asistență medicală și caselor de 
asigurări de sănătate. Într-adevăr, este necesar să se reconcilieze cerințele pacienților care 
beneficiază de asistență medicală transfrontalieră cu obligațiile personalului sanitar confruntat 
cu o nouă abordare în termeni economici a serviciilor de sănătate. Într-adevăr, domeniul 
sănătății și serviciile conexe nu pot fi înțelese doar în termeni economici și supuse regulilor 
concurenței. Această abordare justifică, de altfel, fondarea prezentei directive nu numai pe 
articolul 95 din tratat, care prevede modul de funcționare a pieței libere, dar și pe articolul 152 
privind sănătatea publică. Este responsabilitatea statelor membre de a asigura durabilitatea 
serviciului public național de sănătate și accesul în condiții egale la acest serviciu și de a 
asigura în mod prioritar o stare bună de sănătate tuturor cetățenilor lor. Statele membre rămân 
responsabile de carnetele lor naționale de sănătate.

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
95 al acestuia,

- având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
152 al acestuia,

Justificare

La baza oricărei directive europene privind aplicarea drepturilor pacienților legate de 
asistența medicală trebuie să stea articolul 152 din TUE, care precizează politicile și 
acțiunile Comunității în domeniul sănătății publice.



AD\766831RO.doc 5/23 PE415.154v02-00

RO

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5 bis) Deși posibilitatea de a beneficia de 
asistență medicală la nivel transfrontalier 
prezintă avantaje pentru pacienți, 
prezenta directivă nu face din promovarea 
asistenței medicale transfrontaliere un 
scop în sine.

Justificare

Toți pacienții au dreptul de a beneficia de asistență medicală sigură și de înaltă calitate în 
statul lor membru de origine. Majoritatea persoanelor doresc să beneficieze de tratament cât 
mai aproape de locul lor de reședință. În plus, este esențial ca statele membre să se asigure 
că sistemele instituite pentru a furniza și a facilita asistența medicală transfrontalieră nu sunt 
disproporționate din punctul de vedere al acoperirii și al costurilor față de activitatea 
transfrontalieră și nu au consecințe mai mari decât cele prevăzute și indezirabile asupra 
ansamblului sistemelor de sănătate naționale.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezenta directivă are scopul de a 
stabili un cadru general pentru furnizarea 
unei asistențe medicale transfrontaliere 
sigure, de înaltă calitate și eficiente în 
Comunitate și de a asigura mobilitatea 
pacienților și libertatea de a furniza
asistență medicală, precum și un nivel 
ridicat de protecție a sănătății, respectând 
în același timp responsabilitățile statelor 
membre în ceea ce privește definirea 
beneficiilor de securitate socială legate de 
domeniul sănătății, precum și organizarea 
și furnizarea de asistență medicală și 
îngrijire medicală, precum și beneficii de 
securitate socială, în special în caz de 
boală.

(8) Prezenta directivă are scopul de a 
stabili norme de reglementare a 
rambursării costurilor serviciilor de 
asistență medicală prestate într-un alt stat 
membru pentru pacienții care optează să 
meargă într-un alt stat membru pentru a 
beneficia de servicii de asistență medicală, 
precum și de a permite cooperarea între 
statele membre în ceea ce privește 
evaluarea tehnologiilor medicale, a 
centrelor de referință și a serviciilor 
medicale online, respectând pe deplin 
competențele naționale în materie de 
organizare și prestare a serviciilor de 
asistență medicală, în conformitate cu 
principiul accesului universal, al 
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solidarității, al accesibilității economice, 
al egalității de acces teritorial și al 
controlului democratic. Prezenta 
directivă respectă pe deplin
responsabilitățile statelor membre în ceea 
ce privește asistența medicală, în 
conformitate cu tratatul, în special în ceea 
ce privește definirea beneficiilor de 
securitate socială legate de domeniul 
sănătății, precum și organizarea și 
furnizarea de asistență medicală și îngrijire 
medicală, precum și beneficii de securitate 
socială, în special în caz de boală.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistență medicală 
transfrontalieră” acoperă următoarele 
modalități de furnizare a asistenței 
medicale:

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistență medicală 
transfrontalieră” acoperă utilizarea 
serviciilor de asistență medicală într-un 
stat membru diferit de statul membru de 
reședință în care pacienții aleg să meargă 
pentru a primi asistență medicală. 

– Utilizarea asistenței medicale în alt stat 
membru (și anume: un pacient care 
apelează la tratamentul unui furnizor de 
asistență medicală într-un alt stat 
membru); acest aspect se definește ca și 
„mobilitatea pacienților”;
- Furnizarea transfrontalieră a asistenței 
medicale (și anume: livrarea serviciilor de 
pe teritoriul unui stat membru pe 
teritoriul altuia); cum ar fi, serviciile de 
telemedicină, diagnosticarea și eliberarea 
de prescripții de la distanță, servicii de 
laborator.
–Prezența permanentă a unui furnizor de 
asistență medicală (și anume: stabilirea 
unui furnizor de asistență medicală într-
un alt stat membru); și
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– Prezența temporară a persoanelor (și 
anume: mobilitatea cadrelor medicale, de 
exemplu, mutarea temporară în statul 
membru de origine a pacientului pentru 
furnizarea serviciilor la fața locului).

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În plus, pacienții din alte state membre 
ar trebui să se bucure de tratament egal cu 
resortisanții statului membru în care are loc 
tratamentul și, conform principiilor 
generale de echitate și nediscriminare, așa 
cum sunt recunoscute de articolul 21 din 
Cartă, aceștia nu ar trebui, în niciun caz, să 
fie discriminați pe criterii de sex, rasă, 
culoare, origine etnică sau socială, 
caracteristici genetice, limbă, religie sau 
convingeri, opinii politice sau pe baza 
oricăror alte opinii, apartenență la o 
minoritate națională, bunuri deținute, 
naștere, invaliditate, vârstă sau orientare 
sexuală. Pot exista diferențe între statele 
membre în ceea ce privește tratamentul 
acordat diferitelor grupuri de pacienți doar 
dacă pot demonstra că acest lucru este 
justificat de motive medicale legitime, cum 
ar fi în cazul măsurilor specifice pentru 
femei sau pentru anumite grupe de vârstă 
(de exemplu, vaccinarea gratuită a copiilor 
sau a persoanelor în vârstă). În plus, 
deoarece prezenta directivă respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în special de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, trebuie 
să fie pusă în practică și aplicată respectând 
drepturile la egalitatea în fața legii și 
principiul nediscriminării, în conformitate 
cu principiile generale de drept consacrate 
de articolele 20 și 21 ale Cartei. Prezenta 
directivă se aplică fără să aducă atingere 
Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 

(13) În plus, pacienții din alte state membre 
ar trebui să se bucure de tratament egal cu 
resortisanții statului membru în care are loc 
tratamentul și, conform principiilor 
generale de echitate și nediscriminare, așa 
cum sunt recunoscute de articolul 21 din 
Cartă, aceștia nu ar trebui, în niciun caz, să 
fie discriminați pe criterii de sex, rasă, 
culoare, origine etnică sau socială, 
caracteristici genetice, limbă, religie sau 
convingeri, opinii politice sau pe baza 
oricăror alte opinii, apartenență la o 
minoritate națională, bunuri deținute, 
naștere, invaliditate, vârstă sau orientare 
sexuală. Este indicat, prin urmare, să se 
impună recunoașterea calității de 
componentă fundamentală a protecției 
sociale din Europa pentru valorile 
fundamentale împărtășite de toate 
sistemele sanitare din Uniunea 
Europeană, adoptate de Consiliu în iunie 
2006, printre care figurează, în special, 
universalitatea, accesul la o asistență de 
calitate, echitatea și solidaritatea.  Pot 
exista diferențe între statele membre în 
ceea ce privește tratamentul acordat 
diferitelor grupuri de pacienți doar dacă pot 
demonstra că acest lucru este justificat de 
motive medicale legitime, cum ar fi în 
cazul măsurilor specifice pentru femei sau 
pentru anumite grupe de vârstă (de 
exemplu, vaccinarea gratuită a copiilor sau 
a persoanelor în vârstă). În plus, deoarece 
prezenta directivă respectă drepturile 
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iunie 2000 de punere în aplicare a 
principiului egalității de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau origine 
etnică și altor directive care pun în aplicare 
articolul 13 din Tratatul CE. Ținând cont 
de acestea, directiva prevede că pacienții se 
bucură de tratament egal cu resortisanții 
statului membru în care are loc tratamentul, 
inclusiv de beneficiul protecției împotriva 
discriminării prevăzut conform legislației 
comunitare cât și de legislația statului 
membru în care are loc tratamentul.

fundamentale și principiile recunoscute în 
special de Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, trebuie să fie pusă în 
practică și aplicată respectând drepturile la 
egalitatea în fața legii și principiul 
nediscriminării, în conformitate cu 
principiile generale de drept consacrate de 
articolele 20 și 21 ale Cartei. Prezenta 
directivă se aplică fără să aducă atingere 
Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 
iunie 2000 de punere în aplicare a 
principiului egalității de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau origine 
etnică și altor directive care pun în aplicare 
articolul 13 din Tratatul CE. Ținând cont 
de acestea, directiva prevede că pacienții se 
bucură de tratament egal cu resortisanții 
statului membru în care are loc tratamentul, 
inclusiv de beneficiul protecției împotriva 
discriminării prevăzut conform legislației 
comunitare cât și de legislația statului 
membru în care are loc tratamentul.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Ar trebui evidențiată necesitatea 
punerii în practică a unor măsuri 
specifice care să garanteze femeilor 
condiții echitabile de acces la sistemele 
publice de asistență medicală. Acest acces 
la asistență include în egală măsură 
asistența acordată femeilor și bărbaților și 
asistența medicală în specialitatea 
obstetrică-ginecologie, inclusiv protecția 
sănătății mamei și a copilului, în
conformitate cu definiția asistenței 
medicale primare adoptată la 24 aprilie 
2003 de Organizația Mondială a Sănătății 
cu ocazia celei de-a 56-a adunări 
mondiale a sănătății1. Fiecare stat 
membru trebuie să respecte dreptul femeii 
la sănătatea sexuală și la sănătatea 
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reproducerii.
________________
1 Raportul Secretariatului (A56/27) referitor la 
Conferința internațională de la Alma-Ata privind 
asistența medicală primară: cea de-a douăzeci și 
cincea aniversare.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13 bis) De asemenea, trebuie evidențiată 
necesitatea punerii în practică a unor 
măsuri specifice destinate să le garanteze 
femeilor condiții echitabile de acces la 
sistemele sanitare publice și la asistență 
specifică, în special la asistența în 
specialitatea ginecologie-obstetrică și 
sănătatea reproducerii.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Este adecvat a solicita ca și pacienții 
care se deplasează într-un alt stat membru 
pentru asistență medicală, în alte 
circumstanțe decât cele prevăzute pentru 
coordonarea regimurilor de securitate 
socială stabilite prin Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71, să poată beneficia de 
principiile liberei circulații a serviciilor în 
conformitate cu tratatul și cu dispozițiile 
prezentei directive. Pacienților ar trebui să 
li se garanteze suportarea costurilor pentru 
respectivul tip de asistență medicală cel 
puțin la nivelul prevăzut pentru același tip 
sau un tip similar de asistență medicală pe 
care l-ar fi primit pe teritoriul statului 
membru de afiliere. Aceasta respectă în 

(21) Este adecvat a solicita ca și pacienții 
care se deplasează într-un alt stat membru 
pentru asistență medicală, în alte 
circumstanțe decât cele prevăzute pentru 
coordonarea regimurilor de securitate 
socială stabilite prin Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71, să poată beneficia de 
principiile liberei circulații a serviciilor în 
conformitate cu tratatul și cu dispozițiile 
prezentei directive. Pacienților ar trebui să 
li se garanteze suportarea costurilor pentru 
respectivul tip de asistență medicală cel 
puțin la nivelul prevăzut pentru același tip 
sau un tip similar de asistență medicală pe 
care l-ar fi primit pe teritoriul statului 
membru de afiliere. Aceasta respectă în 
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totalitate responsabilitatea statelor membre 
de a stabili amploarea asigurărilor medicale 
disponibile cetățenilor lor și previne orice 
efect considerabil asupra finanțării 
sistemelor naționale de asistență medicală. 
Statele membre pot, totuși, prevedea în 
cadrul legislației naționale rambursarea 
costurilor tratamentului la tarifele în 
vigoare în statul membru în care se 
desfășoară tratamentul în cazul în care 
acest lucru este mai avantajos pentru 
pacient. Acesta poate fi, în special, cazul 
oricărui tratament furnizat prin rețelele 
europene de referință, astfel cum se 
menționează la articolul 15 din prezenta 
directivă.

totalitate responsabilitatea statelor membre 
de a stabili amploarea asigurărilor medicale 
disponibile cetățenilor lor și previne orice 
efect considerabil asupra finanțării 
sistemelor naționale de asistență medicală. 
Statele membre pot, totuși, prevedea în 
cadrul legislației naționale rambursarea 
costurilor tratamentului la tarifele în 
vigoare în statul membru în care se 
desfășoară tratamentul în cazul în care 
acest lucru este mai avantajos pentru 
pacient. Acesta poate fi, în special, cazul 
oricărui tratament furnizat prin rețelele 
europene de referință, astfel cum se 
menționează la articolul 15 din prezenta 
directivă, și al tratamentelor condiționate 
în statul membru de afiliere prin 
obținerea unei asistențe spitalicești 
staționare într-un termen acceptabil din 
punct de vedere medical.

Justificare

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

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Statele membre pot menține condiții 
generale, criterii de eligibilitate și 
formalități normative și administrative 
privind primirea de asistență medicală și 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistența medicală, precum cerința de a 

(28) Statele membre ar trebui să impună
condiții generale, criterii de eligibilitate și 
formalități normative și administrative 
privind primirea de asistență medicală, 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistența medicală și tratamentul primit în 
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consulta un medic generalist înainte de a 
consulta un specialist sau înainte de a 
beneficia de asistență medicală 
spitalicească, și în ceea ce privește 
pacienții care doresc să beneficieze de 
asistență medicală într-un alt stat membru, 
sub rezerva faptului că respectivele condiții 
sunt necesare, proporționale cu obiectivul 
urmărit și nu au un caracter discreționar și 
discriminatoriu. Prin urmare, este adecvat a 
se solicita ca aceste condiții generale și 
formalități să fie aplicate în mod obiectiv, 
transparent și nediscriminatoriu, să fie 
cunoscute în prealabil, să se bazeze în 
primul rând pe considerații medicale și să 
nu impună sarcini suplimentare pacienților 
care doresc să beneficieze de asistență 
medicală într-un alt stat membru în 
comparație cu pacienții tratați în statul 
membru de afiliere. Este, de asemenea, 
adecvat a se solicita ca deciziile să fie luate 
cât mai repede posibil. Acest fapt nu aduce 
atingere drepturilor statelor membre de a 
prevedea criterii sau condiții privind 
autorizarea prealabilă în cazul pacienților 
care doresc să beneficieze de asistență 
medicală în statul lor membru de afiliere.

faza de urmărire a evoluției bolii, 
administrat de un cadru sanitar într-un 
stat membru de afiliere, precum cerința de 
a consulta un medic generalist înainte de a 
consulta un specialist sau înainte de a 
beneficia de asistență medicală 
spitalicească, și în ceea ce privește 
pacienții care doresc să beneficieze de 
asistență medicală într-un alt stat membru, 
sub rezerva faptului că respectivele condiții 
sunt necesare, proporționale cu obiectivul 
urmărit și nu au un caracter discreționar și 
discriminatoriu. Prin urmare, este adecvat a 
se solicita ca aceste condiții generale și 
formalități să fie aplicate în mod obiectiv, 
transparent și nediscriminatoriu, să fie 
cunoscute în prealabil, să se bazeze în 
primul rând pe considerații medicale și să 
nu impună sarcini suplimentare nici 
cadrului sanitar din statul membru de 
afiliere, nici pacienților care doresc să 
beneficieze de asistență medicală într-un 
alt stat membru în comparație cu pacienții 
tratați în statul membru de afiliere. Este, de 
asemenea, adecvat a se solicita ca deciziile 
să fie luate cât mai repede posibil. Acest 
fapt nu aduce atingere drepturilor statelor 
membre de a prevedea criterii sau condiții 
privind autorizarea prealabilă în cazul 
pacienților care doresc să beneficieze de 
asistență medicală în statul lor membru de 
afiliere.

Justificare

Trebuie să se garanteze că costul tratamentului administrat în urma unei intervenții medicale 
efectuate într-un alt stat membru nu generează supracosturi care trebuie achitate de cadrele 
sanitare din statul membru de afiliere al pacientului, în special în cazul intervențiilor de 
urgență.
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Orice tip de asistență medicală care nu 
este considerat asistență medicală 
spitalicească în conformitate cu dispozițiile 
prezentei directive ar trebui considerat 
asistență medicală în afara mediului 
spitalicesc. Potrivit jurisprudenței Curții de 
Justiție cu privire la libera circulație a 
serviciilor, nu este adecvată stabilirea unei 
cerințe de autorizare prealabilă pentru 
rambursarea de către regimul legal de 
securitate socială al unui stat membru de 
afiliere a costurilor asistenței medicale 
acordate în afara mediului spitalicesc într-
un alt stat membru. În măsura în care 
rambursarea unor astfel de costuri rămâne 
în limitele garantate de regimul de 
asigurări de sănătate al statului membru de 
afiliere, absența unei cerințe de autorizare 
prealabilă nu va compromite echilibrul 
financiar al sistemelor de securitate socială.

(29) Orice tip de asistență medicală care nu 
este considerat asistență medicală 
spitalicească în conformitate cu dispozițiile 
prezentei directive ar trebui considerat 
asistență medicală în afara mediului 
spitalicesc. Potrivit jurisprudenței Curții de 
Justiție cu privire la libera circulație a 
serviciilor, nu este adecvată stabilirea unei 
cerințe de autorizare prealabilă pentru 
rambursarea de către regimul legal de 
securitate socială al unui stat membru de 
afiliere a costurilor asistenței medicale 
acordate în afara mediului spitalicesc într-
un alt stat membru. Totuși, statul membru 
de afiliere ar trebui să ia măsuri pentru a 
stabili, în prealabil, modalitățile de 
efectuare a tratamentului și de 
rambursare a tratamentului administrat 
în faza de urmărire a evoluției bolii de 
către cadrele sanitare în statul membru de 
afiliere, în special în cazul intervențiilor 
de urgență. În măsura în care rambursarea 
unor astfel de costuri rămâne în limitele 
garantate de regimul de asigurări de 
sănătate al statului membru de afiliere, 
absența unei cerințe de autorizare 
prealabilă nu va compromite echilibrul 
financiar al sistemelor de securitate socială.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește un cadru 
general pentru furnizarea unei asistențe 
medicale transfrontaliere sigure, de înaltă 
calitate și eficiente.

Prezenta directivă stabilește norme de 
reglementare a rambursării costurilor 
serviciilor de asistență medicală primite 
într-un alt stat membru pentru pacienții 
care optează să meargă într-un alt stat 
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membru pentru a beneficia de servicii de 
asistență medicală și permite cooperarea 
între statele membre în ceea ce privește 
evaluarea tehnologiilor medicale, a 
centrelor de referință și a serviciilor 
medicale online, cu respectarea deplină a 
competenței naționale de organizare și 
prestare a serviciilor de asistență 
medicală, în conformitate cu principiile 
accesului universal, solidarității, 
accesibilității economice, al egalității de 
acces teritorial și al controlului 
democratic.  

Justificare
Diferitele obiective ale prezentei directive sunt mai bine precizate în acest fel. 
Responsabilitățile statelor membre și principiile de care trebuie să se țină cont în cadrul 
politicilor în materie de sănătate trebuie să iasă în evidență încă din obiectivul prezentei 
directive.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se aplică prestării de 
servicii de asistență medicală fără a ține 
seama de modul de organizare, de 
furnizare și de finanțare a acesteia și nici 
de caracterul public sau privat al său.

Prezenta directivă se aplică prestării de 
servicii de asistență medicală în sensul 
articolului 4.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „asistență medicală transfrontalieră” 
reprezintă asistența medicală acordată într-
un alt stat membru decât cel în care 
pacientul este asigurat sau asistența 
medicală acordată într-un alt stat membru 
decât cel în care furnizorul de asistență 

(b) „asistență medicală transfrontalieră” 
reprezintă asistența medicală acordată într-
un alt stat membru decât cel în care 
pacientul este asigurat;
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medicală își are reședința, sediul sau este 
înregistrat;

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigurările, societățile mutuale de 
asigurări și casele de asigurări de 
sănătate pun capăt oricărei forme de 
discriminare, inclusiv discriminării 
disimulate, pe baza factorilor de risc 
asociați bolilor ereditare sau congenitale 
și nu mai calculează costurile asigurărilor 
de sănătate și primele de asigurări în 
funcție de sex și de natura activității și se 
asigură că mecanismele aplicabile cu 
ocazia calculării costurilor și a primelor 
pun capăt oricărei forme de discriminare, 
în special față de femei; 

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) îngrijirile medicale au un caracter 
echitabil, ceea ce înseamnă că bărbații și 
femeile beneficiază de tratament în 
condiții de egalitate în cazul în care au 
nevoi comune, ținând seamă totodată, în 
mod echitabil, de diferențele specifice. 

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva dispozițiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 și 9, 

(1) Sub rezerva dispozițiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 și 9, 
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statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistență medicală sau care 
intenționează să beneficieze de asistență 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistența 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestațiile prevăzute de 
legislația statului membru de afiliere la 
care persoana asigurată are dreptul. Statul 
membru de afiliere rambursează costurile 
către persoana asigurată, costuri care ar fi 
fost plătite de către sistemul legal de 
securitate socială al acestuia în cazul 
furnizării unei asistențe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăște care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistență medicală sau care 
intenționează să beneficieze de asistență 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistența 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestațiile prevăzute de 
legislația statului membru de afiliere la 
care persoana asigurată are dreptul. Statul 
membru de afiliere rambursează costurile 
care ar fi fost plătite de către sistemul legal 
de securitate socială al acestuia în cazul 
furnizării unei asistențe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăște care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

Justificare

Accesul egal la asistență medicală în străinătate poate fi compromis de obligația ca un 
pacient să plătească din buzunarul propriu pentru asistență medicală înainte de a putea 
solicita rambursarea. Statele membre de afiliere și în care se desfășoară tratamentul ar putea 
elabora planuri de rambursare reciprocă rapidă (cel puțin pentru pacienții dezavantajați din 
punct de vedere financiar, dacă nu pentru toți pacienții). Specificând că aceste costuri vor fi 
rambursate persoanei asigurate, această posibilitate este exclusă.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Costurile asistenței medicale acordate 
într-un alt stat membru sunt rambursate de 
către statul membru de afiliere în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive până la un plafon corespunzând 
costurilor care ar fi fost acoperite în cazul 
în care o asistență medicală identică sau 
similară ar fi fost acordată în statul 

(2) Costurile asistenței medicale acordate 
într-un alt stat membru sunt rambursate de 
către statul membru de afiliere în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive până la un plafon corespunzând 
costurilor care ar fi fost acoperite în cazul 
în care o asistență medicală identică sau 
similară ar fi fost acordată în statul 
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membru de afiliere, fără a depăși costurile 
efective ale asistenței medicale primite.

membru de afiliere, fără a depăși costurile 
efective ale asistenței medicale primite. În 
cazul în care pacientul are nevoie urgentă 
de asistență spitalicească staționară și 
aceasta nu poate fi garantată în statul 
membru de afiliere într-un termen 
acceptabil din punct de vedere medical, 
statul membru de afiliere rambursează 
totalitatea costurilor reale pe care le 
implică această asistență medicală.

Justificare

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

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care dorește să beneficieze de 
asistență medicală într-un alt stat membru 
aceleași condiții, criterii de eligibilitate și 
formalități normative și administrative cu 
privire la asistența medicală și la 
rambursarea costurilor asistenței medicale 
ca cele pe care le-ar impune în cazul 
furnizării unei asistențe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său, în măsura în 
care acestea nu au un caracter 
discriminatoriu sau nu reprezintă un 
obstacol în calea libertății de circulație a 
persoanelor.

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care dorește să beneficieze de 
asistență medicală într-un alt stat membru 
aceleași condiții, criterii de eligibilitate și 
formalități normative și administrative cu 
privire la asistența medicală și la 
rambursarea costurilor asistenței medicale 
ca cele pe care le-ar impune în cazul 
furnizării unei asistențe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său, în măsura în 
care acestea nu au un caracter 
discriminatoriu sau nu reprezintă un 
obstacol în calea libertății de circulație a 
persoanelor, a bunurilor sau a serviciilor, 
cu condiția de a asigura în prealabil 
accesul universal la serviciile de asistență 



AD\766831RO.doc 17/23 PE415.154v02-00

RO

medicală pentru cetățenii săi, în special 
pentru femei și copii.

Justificare

În urma sosirii masive a pacienților care provin din vechile state membre în instituțiile 
medicale din noile state membre, unele instituții medicale fac discriminare între pacienți. 
Acest fenomen aduce cu atât mai multe prejudicii cu cât afectează sănătatea femeilor și a 
copiilor.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre dispun de un mecanism 
pentru calcularea costurilor care urmează a 
fi rambursate persoanei asigurate de către 
regimul legal de securitate socială pentru 
asistența medicală de care a beneficiat într-
un alt stat membru. Acest mecanism se 
bazează pe criterii obiective, 
nediscriminatorii, cunoscute în prealabil, 
iar costurile rambursate în conformitate cu 
mecanismul respectiv nu sunt mai scăzute 
decât cele care ar fi fost rambursate în 
cazul în care aceeași asistență medicală sau 
una similară ar fi fost acordată pe teritoriul 
statului membru de afiliere.

(4) Statele membre dispun de un mecanism 
pentru calcularea costurilor care urmează a 
fi rambursate pentru persoana asigurată
de către regimul legal de securitate socială 
pentru asistența medicală de care a 
beneficiat într-un alt stat membru. Acest 
mecanism se bazează pe criterii obiective, 
nediscriminatorii, cunoscute în prealabil, 
iar costurile rambursate în conformitate cu 
mecanismul respectiv nu sunt mai scăzute 
decât cele care ar fi fost rambursate în 
cazul în care aceeași asistență medicală sau 
una similară ar fi fost acordată pe teritoriul 
statului membru de afiliere.

Justificare

Accesul egal la asistență medicală în străinătate poate fi compromis de obligația ca un 
pacient să plătească din buzunarul propriu serviciile de asistență medicală înainte de a putea 
solicita rambursarea. Statele membre de afiliere și în care se desfășoară tratamentul ar putea 
elabora planuri de rambursare reciprocă rapidă (cel puțin pentru pacienții dezavantajați din 
punct de vedere financiar, dacă nu pentru toți pacienții). Specificând că aceste costuri vor fi 
rambursate persoanei asigurate, această posibilitate este exclusă.

Amendamentul 20
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea rambursării costurilor 
asistenței medicale acordate într-un alt stat 
membru în conformitate cu prezenta 
directivă, asistența medicală spitalicească 
reprezintă:

(1) În vederea rambursării costurilor 
asistenței medicale acordate într-un alt stat 
membru în conformitate cu prezenta 
directivă, asistența medicală spitalicească 
și specializată reprezintă asistența 
medicală astfel cum este definită de 
legislația statului membru de afiliere, în 
măsura în care implică șederea 
pacientului pentru cel puțin o noapte sau 
necesită utilizarea unor infrastructuri sau 
a unor echipamente medicale foarte 
specializate și costisitoare, sau implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație.

a) asistența medicală care necesită 
șederea pacientului pentru cel puțin o 
noapte în spital.
b) asistența medicală, inclusă într-o listă 
specifică, care nu necesită șederea 
pacientului pentru cel puțin o noapte în 
spital. Lista respectivă este limitată la:
- asistența medicală care necesită 
utilizarea unei infrastructuri sau a unui 
echipament medical foarte specializat și 
costisitor; sau
- asistența medicală care implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autorizația prealabilă este în orice 
caz eliberată atunci când pacientul 
trebuie să primească asistență medicală 
prevăzută în mod obișnuit de sistemul de 
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securitate socială al statului membru de 
afiliere și când această asistență nu-i 
poate fi acordată în statul membru de 
reședință într-un termen acceptabil din 
punct de vedere medical, în conformitate 
cu Regulamentul (CEE) 1408/71 și cu 
Regulamentul (CE) 883/2004.

Justificare

Este important ca în acest stadiu să se pună accentul pe limitele domeniului de aplicare al 
acestui articol care rezultă din aplicarea Regulamentelor 1408/71 și 883/2004.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statul membru în care se desfășoară 
tratamentul poate lua măsurile necesare 
pentru a face față afluxului de pacienți și 
a-l împiedica să submineze sau să poată 
submina planificarea și raționalizarea 
aplicate în sectorul spitalicesc, pentru a 
evita supraîncărcarea spitalelor, 
dezechilibrul furnizării de asistență 
medicală și irosirea resurselor logistice și 
financiare, menținerea unui serviciu 
medical și spitalicesc echilibrat accesibil 
tuturor sau păstrarea capacității de 
tratament sau a competenței medicale pe 
teritoriul statului membru în cauză. Statul 
membru în care se desfășoară tratamentul 
nu face discriminări pe bază de 
naționalitate și se asigură că măsurile de 
restricționare a liberei circulații se 
limitează la ceea ce este necesar și 
proporțional. Statul membru în care se 
desfășoară tratamentul notifică măsurile 
în cauză Comisiei.

Justificare

Articolul 5 din directivă stabilește responsabilitățile statelor membre de tratament în cazul 
asistenței transfrontaliere, în timp ce mijloacele care permit statului membru de afiliere să 
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controleze fluxul pacienților sunt precizate la articolul 8. Prezenta directivă nu face totuși 
trimitere la mijloacele de care dispun statele membre pentru a controla intrările masive de 
pacienți, care pot afecta sistemul lor de asistență medicală și le poate împiedica să-și asume 
responsabilitățile în materie de asistență medicală.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 9 alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) caracterul urgent al tratamentului 
sau al procedurii medicale în cauză;

Justificare

Cu toate că multe afecțiuni medicale pot să nu provoace dureri, ele s-ar putea să necesite 
tratament de urgență și intervenție prin proceduri medicale specifice.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru de afiliere asigură 
mecanisme de furnizare de informații la 
cerere către pacienți referitoare la 
beneficierea de asistență medicală într-un 
alt stat membru, precum și la termenii și 
condițiile aplicabile, printre altele, de 
fiecare dată când există efecte adverse 
survenite în urma asistenței medicale 
primite în alt stat membru.

(1) Statul membru de afiliere asigură 
existența unor mecanisme prin care să se 
furnizeze pacienților la cerere informații 
referitoare la asistența medicală care 
poate fi primită într-un alt stat membru, 
precum și referitoare la termenii și 
condițiile aplicabile, în special în cazul în 
care survin efecte adverse în urma 
asistenței medicale primite în alt stat 
membru, condițiile care permit un 
administrarea unui tratament în faza de 
urmărire a evoluției bolii de către cadrele 
sanitare în statul membru de afiliere, 
precum și rambursarea. Informațiile 
privind asistența medicală 
transfrontalieră fac distincție între 
drepturile avute de pacienți în virtutea 
prezentei directive și drepturile ce derivă 
din regulamentele privind coordonarea 



AD\766831RO.doc 21/23 PE415.154v02-00

RO

sistemelor de securitate socială, astfel 
cum se menționează la articolul 3 
alineatul (1) litera (f).

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 12 –punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizează și difuzează pacienților 
informații privind în special drepturile 
acestora în materie de asistență medicală 
transfrontalieră, garanțiile de calitate și 
siguranță, protecția datelor cu caracter 
personal, procedurile de înaintare a 
plângerilor și mijloacele de recurs 
disponibile în ceea ce privește asistența 
medicală acordată într-un alt stat membru, 
precum și informații privind termenii și 
condițiile aplicabile;

(a) furnizează și difuzează pacienților și 
cadrelor medicale informații privind în 
special drepturile pacienților în materie de 
asistență medicală transfrontalieră, 
garanțiile de calitate și siguranță, protecția 
datelor cu caracter personal, procedurile de 
înaintare a plângerilor și mijloacele de 
recurs disponibile în ceea ce privește 
asistența medicală acordată într-un alt stat 
membru, precum și informații privind 
termenii și condițiile aplicabile;

Justificare

Cadrele medicale reprezintă primul punct de contact pentru pacienți și au nevoie de 
informații privind drepturile pacienților atât pentru a respecta toate drepturile, cât și pentru 
a-i îndruma pe pacienți pentru a primi tot ajutorul de care au nevoie.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ajută pacienții să își protejeze drepturile 
și să recurgă la mijloacele de recurs 
adecvate în cazul în care sunt victime ale 
efectelor adverse ale asistenței medicale 
acordate într-un alt stat membru; punctele 
de contact naționale informează pacienții în 
special cu privire la opțiunile de care 
dispun pentru a soluționa orice litigiu, îi 
ajută să identifice mecanismul adecvat de 
soluționare extrajudiciară a fiecărui caz în 
parte și îi asistă în demersul de 

(b) furnizează informații privind 
demersurile care trebuie întreprinse 
pentru a depune plângeri și pentru a 
solicita despăgubiri, ajută pacienții să își 
protejeze drepturile și să recurgă la 
mijloacele de recurs adecvate în cazul în 
care sunt victime ale efectelor adverse ale 
asistenței medicale acordate într-un alt stat 
membru; punctele de contact naționale 
informează pacienții în special cu privire la 
opțiunile de care dispun pentru a soluționa 
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monitorizare a litigiului, dacă este cazul; orice litigiu, îi ajută să identifice 
mecanismul adecvat de soluționare 
extrajudiciară a fiecărui caz în parte și îi 
asistă în demersul de monitorizare a 
litigiului, dacă este cazul;

Justificare

Informații cu privire la demersurile care trebuie întreprinse pentru a depune plângeri și 
pentru a solicita despăgubiri în statul membru de tratament trebuie să fie disponibile la orice 
puncte naționale de contact.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre facilitează cooperarea 
cu privire la furnizarea asistenței medicale 
transfrontaliere la nivel regional și local, 
precum și cooperarea în materie de 
tehnologia de informare și comunicare, 
asistență medicală transfrontalieră în regim 
temporar sau ad-hoc și alte forme de 
cooperare transfrontalieră.

(2) Statele membre facilitează cooperarea 
cu privire la furnizarea asistenței medicale 
transfrontaliere la nivel regional și local și 
comunicarea dintre furnizorii de asistență 
medicală din străinătate și furnizorii de 
asistență medicală obișnuită în statul de 
reședință, inclusiv prin intermediul 
tehnologiilor informației și comunicării, și 
cu privire la asistența medicală 
transfrontalieră în regim temporar sau ad-
hoc și alte forme de cooperare 
transfrontalieră.

Justificare

Continuitatea asistenței medicale este esențială pentru siguranța pacientului. Echipele 
medicale din țara de origine a pacienților ar trebui să coopereze îndeaproape cu echipele și 
specialiștii din țara în care se efectuează tratamentul pentru a asigura continuitatea 
tratamentului.
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