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Amendamentul 557
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat

Normele aplicabile asistenței medicale 
acordate într-un alt stat membru

(1) În cazul în care asistența medicală 
este acordată într-un alt stat membru 
decât cel în care pacientul este asigurat 
sau într-un alt stat membru decât cel în 
care furnizorul de asistență medicală își 
are domiciliul, este înregistrat sau stabilit,
un astfel de serviciu de asistență medicală 
este furnizat în conformitate cu legislația 
statului membru în care se desfășoară 
tratamentul, conform articolului 5.
(2) Prezentul articol nu se aplică în ceea 
ce privește recunoașterea calificărilor 
profesionale.

Or. hu

Justificare

Suntem de acord cu principiul menționat la articolul 11 care prevede aplicabilitatea 
reglementărilor din statele membre în ceea ce privește tratamentul în cazul furnizării de 
asistență medicală transfrontalieră, acesta fiind reglementat prin articolul 5.

Articolul 11 alineatul (2) se referă la aplicarea Directivei 2005/36/CE, și anume la normele 
statelor membre care emit certificate de calificare profesională privind recunoașterea 
calificărilor profesionale. Acest aspect nu trebuie abordat aici, deoarece relația dintre cele 
două directive este detaliată la articolul 3.
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Amendamentul 558
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care asistența medicală este 
acordată într-un alt stat membru decât cel 
în care pacientul este asigurat sau într-un 
alt stat membru decât cel în care 
furnizorul de asistență medicală își are 
domiciliul, este înregistrat sau stabilit, un 
astfel de serviciu de asistență medicală este 
furnizat în conformitate cu legislația 
statului membru în care se desfășoară 
tratamentul, conform articolului 5.

1. În cazul în care asistența medicală este 
acordată într-un alt stat membru decât cel 
în care pacientul este asigurat, un astfel de 
serviciu de asistență medicală este furnizat 
în conformitate cu legislația statului 
membru în care se desfășoară tratamentul, 
conform articolului 5.

Or. en

Justificare

Directiva propusă  urmărește să includă numai cooperarea transfrontalieră și cazurile de 
mobilitate a pacienților, adică utilizarea asistenței medicale în altă țară de către pacienți 
individuali. Referirea la alte modalități de furnizare a asistenței medicale ar trebui, prin 
urmare, eliminată.
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Amendamentul 559
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punctele de contact naționale pentru 
asistența medicală transfrontalieră

eliminat

1. Statele membre desemnează puncte de 
contact naționale pentru asistența 
medicală transfrontalieră și comunică 
Comisiei denumirile și coordonatele de 
contact ale acestora.
2. Punctul de contact național din statul 
membru de afiliere, în strânsă cooperare 
cu alte autorități naționale competente și 
cu puncte de contact naționale din alte 
state membre, în special cu cel din statul 
membru în care se desfășoară 
tratamentul, precum și în cooperare cu 
Comisia, desfășoară următoarele 
activități:
(a) furnizează și difuzează pacienților 
informații privind 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;
(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 
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asistă în demersul de monitorizare a 
litigiului, dacă este cazul;
(c) colectează informații detaliate cu 
privire la organismele naționale de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor și 
facilitează cooperarea cu aceste 
organisme;
(d) facilitează elaborarea unui mecanism 
internațional de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor legate de 
asistența medicală transfrontalieră;
3. În conformitate cu procedura 
menționată la articolul 19 alineatul (2), 
Comisia adoptă:
(a) măsurile necesare pentru gestionarea 
rețelei de puncte de contact naționale 
prevăzute la prezentul articol;
(b) natura și tipul datelor care urmează a 
fi colectate și supuse schimburilor în 
cadrul rețelei;
(c) orientări privind informațiile furnizate 
pacienților prevăzute la alineatul (2) litera 
(a) din prezentul articol.

Or. pl

Justificare

Aceste organisme presupun dublarea nejustificată a organismelor administrative existente 
din țările membre.

Amendamentul 560
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre desemnează puncte de 
contact naționale pentru asistența medicală 
transfrontalieră și comunică Comisiei 
denumirile și coordonatele de contact ale 

1. Statele membre desemnează unul sau 
mai multe puncte de contact naționale 
pentru asistența medicală transfrontalieră și 
comunică Comisiei denumirile și 
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acestora. coordonatele de contact ale acestora.

Or. nl

Amendamentul 561
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre desemnează puncte de 
contact naționale pentru asistența medicală 
transfrontalieră și comunică Comisiei 
denumirile și coordonatele de contact ale 
acestora.

1. Statele membre desemnează puncte de 
contact naționale pentru asistența medicală 
transfrontalieră și comunică Comisiei 
denumirile și coordonatele de contact ale 
acestora. Statele membre se asigură că 
aceste puncte de contact naționale includ 
organizațiile de pacienți, fondurile de 
asigurări de sănătate și furnizorii de 
asistență medicală.

Or. nl

Amendamentul 562
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre desemnează puncte de 
contact naționale pentru asistența medicală 
transfrontalieră și comunică Comisiei 
denumirile și coordonatele de contact ale 
acestora.

1. Fără a aduce atingere caracterului 
specific al organizării sistemelor de 
sănătate ale statelor membre, acestea
desemnează structurile existente drept
puncte de contact naționale pentru asistența 
medicală transfrontalieră și comunică 
Comisiei denumirile și coordonatele de 
contact ale acestora.

Or. fr
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Justificare

Înființarea acestor puncte de contact trebuie să respecte organizarea sistemelor de sănătate 
din statele membre, în conformitate cu dispozițiile tratatului.

Amendamentul 563
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre desemnează puncte de 
contact naționale pentru asistența medicală 
transfrontalieră și comunică Comisiei 
denumirile și coordonatele de contact ale 
acestora.

1. Statele membre desemnează puncte de 
contact naționale pentru asistența medicală 
transfrontalieră și comunică Comisiei 
denumirile și coordonatele de contact ale 
acestora. Aceste puncte de contact 
naționale ar trebui înființate în mod 
eficient și transparent. Informațiile 
privind existența acestora se difuzează pe 
teritoriul statelor membre, astfel încât 
pacienții să aibă ușor acces la informații.

Or. en

Justificare

Pentru ca pacienții să își poată exercita drepturile la asistență medicală transfrontalieră, este 
necesar să existe informații adecvate ușor accesibile.

Amendamentul 564
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Punctul de contact național din statul 
membru de afiliere, în strânsă cooperare cu 
alte autorități naționale competente și cu 
puncte de contact naționale din alte state 
membre, în special cu cel din statul 

2. Punctul de contact național din statul 
membru de afiliere, în strânsă cooperare cu 
alte autorități naționale competente și cu 
puncte de contact naționale din alte state 
membre, precum și în cooperare cu 
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membru în care se desfășoară 
tratamentul, precum și în cooperare cu 
Comisia, desfășoară următoarele activități:

Comisia, desfășoară următoarele activități:

(a) furnizează și difuzează pacienților 
informații privind 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) pune la dispoziția pacienților informații 
privind 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, precum și informații 
privind termenii și condițiile aplicabile;

(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 monitorizare a 
litigiului, dacă este cazul;

(b) împreună cu alte organisme de 
reglementare competente în domeniul 
asistenței medicale, definește și face 
schimb de informații transparente și 
relevante cu privire la mobilitatea 
cadrelor medicale;  aceste informații 
precizează sancțiunile și măsurile impuse 
în caz de fapte penale sau erori 
profesionale, precum și sancțiunile 
impuse în caz de capacitate redusă de 
practică;

(c) colectează informații detaliate cu 
privire la organismele naționale de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor și 
facilitează cooperarea cu aceste 
organisme;
(d) facilitează elaborarea unui mecanism 
internațional de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor legate de 
asistența medicală transfrontalieră;

Or. en

Justificare

Punctele de contact nu vor putea furniza informații privind asistența medicală furnizată în 
toate celelalte state membre. Punctele de contact nu au rolul de a servi drept consilier juridic.
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Amendamentul 565
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful introductiv

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Punctul de contact național din statul 
membru de afiliere, în strânsă cooperare cu 
alte autorități naționale competente și cu 
puncte de contact naționale din alte state 
membre, în special cu cel din statul 
membru în care se desfășoară tratamentul, 
precum și în cooperare cu Comisia, 
desfășoară următoarele activități:

2. Punctul de contact național din statul 
membru de afiliere, în strânsă cooperare cu 
alte autorități naționale competente și cu 
puncte de contact naționale din alte state 
membre, în special cu cel din statul 
membru în care se desfășoară tratamentul, 
precum și în cooperare cu Comisia, și 
folosind, dacă este cazul, un site internet, 
desfășoară următoarele activități:

Or. nl

Amendamentul 566
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Punctul de contact național din statul 
membru de afiliere furnizează pacienților, 
la cerere, detalii de contact ale punctelor 
de contact naționale din alte state 
membre.

Or. es

Justificare

Acest articol impune unui stat membru obligația de a furniza detalii privind informațiile 
deținute de alt stat membru, fapt care presupune o povară suplimentară pentru cel dintâi.
Informațiile ar trebui actualizate în mod constant dacă se dorește ca acestea să fie utile 
cetățenilor, dar acest lucru nu pare a fi viabil. Ar fi suficient dacă fiecare stat membru ar fi 
responsabil de furnizarea de informații privind asistența medicală oferită pe teritoriul 
propriu și de detalii de contact privind punctele naționale de contact din alte state membre.
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Amendamentul 567
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful introductiv

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Punctul de contact național din statul 
membru de afiliere, în strânsă cooperare cu 
alte autorități naționale competente și cu 
puncte de contact naționale din alte state 
membre, în special cu cel din statul 
membru în care se desfășoară tratamentul, 
precum și în cooperare cu Comisia, 
desfășoară următoarele activități:

2. Punctul de contact național din statul 
membru de afiliere, în strânsă cooperare cu 
alte autorități naționale competente, cu 
puncte de contact naționale din alte state 
membre, în special cu cel din statul 
membru în care se desfășoară tratamentul, 
cu organizațiile de pacienți, precum și în 
cooperare cu Comisia, desfășoară 
următoarele activități:

Or. en

Justificare

Organizațiile de pacienți ar trebui, de asemenea, să fie implicate în cooperarea cu punctele 
de contact naționale și cu autoritățile naționale competente în cadrul procesului de furnizare 
și de comunicare a informațiilor către pacienți. Aceste organizații ar trebui, de asemenea, 
implicate de Comisie în redactarea și adoptarea orientărilor privind informațiile destinate 
pacienților, care ar trebui să reflecte principiile de calitate privind informarea pacienților, 
recent adoptate la Forumul farmaceutic la nivel înalt.

Amendamentul 568
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful introductiv

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Punctul de contact național din statul 
membru de afiliere, în strânsă cooperare cu 
alte autorități naționale competente și cu 
puncte de contact naționale din alte state 
membre, în special cu cel din statul 
membru în care se desfășoară tratamentul, 
precum și în cooperare cu Comisia, 
desfășoară următoarele activități:

2. Punctul de contact național din statul 
membru de afiliere, în strânsă cooperare cu 
alte autorități competente și cu puncte de 
contact naționale din alte state membre, în 
special cu cel din statul membru în care se 
desfășoară tratamentul, precum și în 
cooperare cu Comisia, desfășoară 
următoarele activități:
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Or. en

Justificare

Cooperarea nu ar trebui să se limiteze la autoritățile naționale, ci ar trebui implicate toate 
autoritățile competente.

Amendamentul 569
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizează și difuzează pacienților 
informații în special privind 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 care 
apelează la servicii medicale din 
străinătate informații referitoare la
modalitățile de primire a asistenței 
medicale în alt stat membru, precum și 
termenii și condițiile care se aplică, în 
special privind drepturile acestora în 
materie de asistență medicală 
transfrontalieră; punctele de contact 
naționale ajută, de asemenea, pacienții 
care apelează la servicii medicale din 
străinătate să își protejeze drepturile și să 
solicite despăgubiri adecvate în cazul în 
care sunt victime ale unor daune 
provocate în urma folosirii 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 monitorizare a 
litigiului, dacă este cazul;

Or. en

Justificare

Pentru a facilita buna funcționare a punctelor de contact naționale, este important să se 
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definească sarcinile acestora în funcție de nevoile pacienților. Prin urmare, este necesar să se 
distingă între pacienții care intră în țară și cei care pleacă în străinătate și să se ajusteze 
sarcinile necesare în consecință.

Amendamentul 570
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizează și difuzează pacienților 
informații privind 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, în 
funcție de solicitări, informații privind 
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;

Or. nl

Amendamentul 571
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizează și difuzează pacienților 
informații privind 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 

(a) furnizează și difuzează pacienților  
informații privind standardele naționale 
existente în materie 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;
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condițiile aplicabile;

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei dă prea multe sarcini punctelor naționale de contact. În realitate, va fi 
foarte puțin probabil ca acestea să furnizeze toate aceste informații. Punctul cel mai 
important este acela că ar trebui să existe un ghișeu unic unde s-ar putea obține toate 
informațiile despre furnizarea de asistență medicală într-un anumit stat membru. 

Amendamentul 572
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizează și difuzează pacienților 
informații privind 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 
informații obiective de natură generală 
privind drepturile acestora în materie de 
asistență medicală transfrontalieră, precum 
și informații privind calitatea și siguranța, 
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; nu 
ar trebui făcute recomandări privind 
furnizorii de servicii (clasamente);

Or. de

Justificare

Punctele de contact naționale ar trebui să furnizeze informații obiective, cum ar fi rapoarte 
de calitate, care ar fi disponibile gratuit, dar nu ar trebui să întocmească sau să furnizeze 
clasamente.
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Amendamentul 573
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizează și difuzează pacienților 
informații privind 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 
resortisanți ai altor state membre, la 
cerere, informații privind 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 în respectivul stat 
membru, precum și informații privind 
termenii și condițiile aplicabile;

Or. es

Justificare

Acest articol impune unui stat membru obligația de a furniza detalii privind informațiile 
deținute de alt stat membru, fapt care presupune o povară suplimentară pentru cel dintâi.
Informațiile ar trebui actualizate în mod constant dacă se dorește ca acestea să fie utile 
cetățenilor, dar acest lucru nu pare a fi viabil. Ar fi suficient dacă fiecare stat membru ar fi 
responsabil de furnizarea de informații privind asistența medicală oferită pe teritoriul 
propriu și de detalii de contact privind punctele naționale de contact din alte state membre.

Amendamentul 574
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizează și difuzează pacienților 
informații privind drepturile acestora în 
materie de asistență medicală 
transfrontalieră, garanțiile de calitate și 
siguranță, protecția datelor cu caracter 
personal, procedurile de înaintare a 

(a) furnizează și difuzează pacienților 
informații privind drepturile acestora în 
materie de asistență medicală 
transfrontalieră, garanțiile de calitate și 
siguranță, protecția datelor cu caracter 
personal, statutul public sau privat al 
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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;

furnizorilor de asistență medicală, 
procedurile și ratele de rambursare,
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;

Or. nl

Justificare

Lipsa de informații privind statutul juridic al furnizorilor de servicii de sănătate cauzează 
probleme în ceea ce privește serviciile medicale transfrontaliere. Statele membre ar trebui să 
primească informații mai clare privind statutul privat sau public pentru a evita problemele 
financiare aferente statutului privat al furnizorilor de servicii medicale transfrontaliere.

Amendamentul 575
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizează și difuzează pacienților 
informații privind 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 
informații privind 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, 
gradul de accesibilitate a facilităților 
medicale din alte state membre, precum și 
informații privind termenii și condițiile 
aplicabile; 

Or. en

Justificare

Informațiile privind accesibilitatea destinate persoanelor cu handicap este o condiție 
preliminară atunci când o persoană cu handicap are în vedere posibilitatea de a beneficia de 
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asistență medicală în alt stat membru.

Amendamentul 576
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizează și difuzează pacienților 
informații privind 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 
informații privind drepturile acestora în 
materie de asistență medicală 
transfrontalieră, informații privind 
calitatea și siguranța, 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;

Or. de

Amendamentul 577
Iles Braghetto

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizează și difuzează pacienților 
informații privind 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 
informații privind 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; furnizează și 
difuzează informații despre toate centrele 
de excelență sau structurile de îngrijire 
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medicală considerate în mod deosebit 
eficiente în tratamentul anumitor boli;

Or. it

Justificare

Pe lângă drepturile legale, informațiile oferite ar trebui să acopere centrele de excelență.

Amendamentul 578
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) asistă pacienții în aspecte privind 
rambursarea și garantează rambursarea 
promptă a cheltuielilor pacienților;

Or. sv

Justificare

Este foarte important ca pacienții să primească ajutor de la punctele de contact naționale și 
în chestiuni privind rambursarea. Astfel de chestiuni pot fi dificile și complicate pentru 
pacienți, iar punctele de contact naționale pot ajuta oferind asistență și consiliere activă.

Amendamentul 579
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – literele b - d

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 

eliminat



AM\764262RO.doc 19/97 PE418.360v01-00

RO

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 monitorizare a 
litigiului, dacă este cazul;
(c) colectează informații detaliate cu 
privire la organismele naționale de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor și 
facilitează cooperarea cu aceste 
organisme;
(d) facilitează elaborarea unui mecanism 
internațional de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor legate de 
asistența medicală transfrontalieră;

Or. de

Amendamentul 580
Linda McAvan

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 monitorizare a 
litigiului, dacă este cazul;

eliminat

Or. en



PE418.360v01-00 20/97 AM\764262RO.doc

RO

Justificare

Punctele de contact naționale vor reprezenta surse de informații privind sistemele de sănătate 
ale altor state membre și vor asigura legătura dintre acestea. Aceste puncte nu vor putea 
furniza asistență și consiliere personalizate și nu vor putea acționa în numele pacienților 
individuali.

Amendamentul 581
Dagmar Roth-Behrendt

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 monitorizare a 
litigiului, dacă este cazul;

(b) furnizează și difuzează pacienților 
care vin din străinătate informații privind 
standardele naționale existente  în materie 
de calitate și siguranță, protecția datelor 
cu caracter personal, procedurile de 
înaintare a plângerilor și mijloacele de 
obținere a despăgubirilor disponibile în 
ceea ce privește asistența medicală primită 
în respectivul stat membru; punctele de 
contact naționale informează pacienții, 
atunci când este necesar, în special cu 
privire la opțiunile de care dispun pentru a 
soluționa orice litigiu și îi ajută să 
identifice mecanismul adecvat de 
soluționare extrajudiciară a fiecărui caz în 
parte.

Or. en

Justificare

Pentru a facilita buna funcționare a punctelor de contact naționale, este important să se 
definească sarcinile acestora în funcție de nevoile pacienților. Prin urmare, este necesar să se 
distingă între pacienții care intră în țară și cei care pleacă în străinătate și să se ajusteze 
sarcinile necesare în consecință.
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Amendamentul 582
Evangelia Tzampazi

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 
monitorizare a litigiului, dacă este cazul;

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 formate accesibile pentru persoanele cu 
handicap, 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 monitorizare a litigiului, dacă este cazul; 

Or. en

Justificare

Toate informațiile trebuie să fie disponibile pentru persoanele cu handicap pentru ca acestea 
să își poată exercita drepturile.

Amendamentul 583
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 

(b) ajută pacienții resortisanți ai altor state 
membre, la cerere, 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 în respectivul stat 
membru; punctele de contact naționale 
informează pacienții resortisanți ai altor 
state membre, la cerere, în special cu 
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soluționare extrajudiciară a fiecărui caz în 
parte și îi asistă în demersul de 
monitorizare a litigiului, dacă este cazul;

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 monitorizare a 
litigiului, dacă este cazul;

Or. es

Justificare

Acest articol impune unui stat membru obligația de a furniza detalii privind informațiile 
deținute de alt stat membru, fapt care presupune o povară suplimentară pentru cel dintâi.
Informațiile ar trebui actualizate în mod constant dacă se dorește ca acestea să fie utile 
cetățenilor, dar acest lucru nu pare a fi viabil. Ar fi suficient dacă fiecare stat membru ar fi 
responsabil de furnizarea de informații privind asistența medicală oferită pe teritoriul 
propriu și de detalii de contact privind punctele naționale de contact din alte state membre.

Amendamentul 584
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) ajută pacienții să își exercite 
drepturile de consultare a dosarelor lor 
medicale, conform articolului 6 alineatul 
(5);

Or. en

Amendamentul 585
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) ajută pacienții să recurgă la 
garanțiile procedurale în conformitate cu 
articolul 9 din prezenta directivă, dacă 
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este cazul prin contactarea autorităților 
naționale competente;

Or. en

Justificare

Punctele de contact naționale ar trebui să poată ajuta pacienții să își apere drepturile 
menționate în prezenta directivă în fața autorităților naționale din statul membru de afiliere 
atunci când iau decizii privind dreptul de a beneficia de asistență medicală în alt stat 
membru. Punctul de contact ar putea, de exemplu, să contacteze autoritatea responsabilă 
dacă nu este respectată limita de timp pentru deciziile administrative într-un anumit caz.

Amendamentul 586
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) colectează informații detaliate cu 
privire la organismele naționale de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor și 
facilitează cooperarea cu aceste 
organisme;

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru a facilita buna funcționare a punctelor de contact naționale, este important să se 
definească sarcinile acestora în funcție de nevoile pacienților. Prin urmare, este necesar să se 
distingă între pacienții care intră în țară și cei care pleacă în străinătate și să se ajusteze 
sarcinile necesare în consecință.
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Amendamentul 587
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) colectează informații detaliate cu 
privire la organismele naționale de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor și 
facilitează cooperarea cu aceste 
organisme;

eliminat

Or. en

Justificare

Punctele de contact naționale vor reprezenta surse de informații privind sistemele de sănătate 
ale altor state membre și vor asigura legătura dintre acestea. Aceste puncte nu vor putea 
furniza asistență și consiliere personalizate și nu vor putea acționa în numele pacienților 
individuali.

Amendamentul 588
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) facilitează elaborarea unui mecanism 
internațional de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor legate de 
asistența medicală transfrontalieră;

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru a facilita buna funcționare a punctelor de contact naționale, este important să se 
definească sarcinile acestora în funcție de nevoile pacienților. Prin urmare, este necesar să se 
distingă între pacienții care intră în țară și cei care pleacă în străinătate și să se ajusteze 
sarcinile necesare în consecință.
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Amendamentul 589
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) facilitează elaborarea unui mecanism 
internațional de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor legate de 
asistența medicală transfrontalieră;

eliminat

Or. en

Justificare

Punctele de contact naționale vor reprezenta surse de informații privind sistemele de sănătate 
ale altor state membre și vor asigura legătura dintre acestea. Aceste puncte nu vor putea 
furniza asistență și consiliere personalizate și nu vor putea acționa în numele pacienților 
individuali.

Amendamentul 590
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) facilitează elaborarea unui mecanism 
internațional de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor legate de 
asistența medicală transfrontalieră;

eliminat

Or. es

Justificare

Se propune eliminarea acestei litere și includerea sa în articolul 9 alineatul (5) [a se vedea 
amendamentul la articolul 12 alineatul (2) litera (b)], deoarece o astfel de acțiune este de 
responsabilitatea statelor membre și nu a punctelor de contact naționale de asistență 
medicală transfrontalieră.
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Amendamentul 591
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) furnizează clarificări privind 
dispozițiile paralele legate de asistența 
medicală transfrontalieră [Regulamentul 
(CEE) nr. 1408/71 al Consiliului și 
dispozițiile acestei directive].

Or. nl

Amendamentul 592
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) ajută pacienții din cadrul grupurilor 
vulnerabile să își exercite drepturile 
prevăzute în prezenta directivă în scopul 
promovării accesului egal la serviciile de 
sănătate;

Or. en

Justificare

Pentru a încerca să se evite ca grupurile vulnerabile să fie și mai mult dezavantajate față de 
alte persoane în ceea ce privește accesul la asistența medicală și utilizarea acesteia.



AM\764262RO.doc 27/97 PE418.360v01-00

RO

Amendamentul 593
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) facilitează accesul pacienților la 
rețelele europene de referință;

Or. fr

Justificare

Participarea la rețelele europene de referință este condiționată de respectarea condițiilor 
menționate la articolul 15 din directivă. Acestea ar putea să împiedice participarea anumitor 
state membre, fapt ce ar fi în defavoarea pacienților din aceste state membre care suferă de 
boli tratate de centrele de referință.

Amendamentul 594
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful introductiv

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În conformitate cu procedura 
menționată la articolul 19 alineatul (2),
Comisia adoptă:

3. Comisia și statele membre conlucrează 
pentru a stabili:

Or. en

Justificare

Natura informațiilor furnizate de punctele de contact naționale va depinde de natura 
sistemelor de sănătate din țara respectivă și de tipul de date pe care deja le colectează. Este 
potrivit, prin urmare, ca statele membre să conlucreze cu Comisia pentru a stabili aceste 
măsuri.
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Amendamentul 595
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful introductiv

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În conformitate cu procedura menționată 
la articolul 19 alineatul (2), Comisia
adoptă:

3. În conformitate cu procedura menționată 
la articolul 19 alineatul (2), statele 
membre, cu sprijinul Comisiei, adoptă:

Or. es

Justificare

Nu este acceptabil luarea de către Comisie a acestor măsuri.  Statele membre ar trebui să 
ajungă la un acord privind aceste măsuri și ar trebui să poate solicita în acest scop sprijinul 
Comisiei.

Amendamentul 596
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) orientări privind informațiile furnizate 
pacienților prevăzute la alineatul (2) litera 
(a) din prezentul articol.

eliminat

Or. de

Amendamentul 597
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia întocmește o listă cu 
punctele de contact naționale și o face 
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publică, în special prin intermediul unui 
site internet dedicat. Una din secțiunile 
acelui site va prezenta centrele europene 
de excelență specializate în tratamentul 
unor anumite boli. O altă secțiune 
separată va oferi detalii despre centrele 
specializate în tratamentul afecțiunilor 
rare.

Or. it

Justificare

Pacienții europeni au nevoie de o imagine globală a opțiunilor de îngrijire medicală 
disponibile pentru boli specifice care solicită tratamente speciale pe teritoriul Europei.

Amendamentul 598
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre își acordă asistența 
reciprocă necesară pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive.

1. Statele membre își acordă asistența 
reciprocă necesară pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive și încheie 
acorduri în acest sens.

Or. nl

Amendamentul 599
Holger Krahmer

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, 

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, 
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asistență medicală transfrontalieră în regim 
temporar sau ad-hoc și alte forme de 
cooperare transfrontalieră.

asistență medicală transfrontalieră în regim 
temporar sau ad-hoc și alte forme de 
cooperare transfrontalieră. Acest lucru ar 
trebui, de asemenea, să se aplice cazurilor 
care necesită îngrijiri medicale de 
urgență, cu scopul de a asigura, mai ales, 
buna funcționare a serviciilor de 
ambulanță și de salvare.

Or. de

Justificare

În cazul accidentelor și îndeosebi al altor urgențe medicale, cooperarea transfrontalieră, în 
special în domeniul serviciilor de salvare, ar trebui să funcționeze fără piedici, astfel încât să 
nu apară întârzieri cauzate de obstacolele birocratice.

Amendamentul 600
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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, 
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 și încheie 
acorduri în acest sens.

Or. nl
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Amendamentul 601
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre garantează că 
registrele în care sunt enumerați 
furnizorii de servicii de sănătate pot fi 
consultate în egală măsură de autoritățile 
competente echivalente din toate statele 
membre. 

Or. en

Amendamentul 602
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre pot face schimb de 
informații privind procedurile disciplinare 
și penale care se aplică furnizorilor de 
servicii medicale. 

Or. en

Amendamentul 603
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Statele membre transmit Comisiei 
Europene informații privind cazurile în 
care statele membre nu și-au îndeplinit 
obligația de asistență reciprocă. Dacă este 
cazul, Comisia Europeană ia măsurile 
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necesare în conformitate cu articolul 226 
din tratat. Comisia Europeană informează 
periodic statele membre cu privire la 
funcționarea dispozițiilor privind asistența 
reciprocă.

Or. en

Amendamentul 604
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia încurajează și sprijină 
cooperarea dintre statele membre vizând 
schimbul de experiență și de informații 
(de exemplu în ceea ce privește cele mai 
bune practici, tratamentele disponibile, 
testele clinice și rezultatele proiectelor de 
cercetare) și astfel contribuie la o mai 
bună calitate și o mai mare siguranță a 
serviciilor medicale de pe teritoriul UE.

Or. en

Justificare

Cooperarea strânsă dintre statele membre va contribui la o asistență medicală sigură și de o 
înaltă calitate. 

Amendamentul 605
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre, în special țările 
învecinate, pot încheia acorduri conform 
dispozițiilor de la alineatele (1) și (2) 
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privind continuarea sau potențiala 
dezvoltare viitoare a acordurilor de 
cooperare raționale, privind deplasarea 
pacienților către și din respectivele state 
membre, privind mecanismele de 
planificare, anumite forme de servicii 
medicale spitalicești etc.

Or. nl

Amendamentul 606
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre garantează că 
registrele cu furnizorii de asistență 
medicală pot fi consultate de autoritățile 
relevante din alte state membre în același 
mod ca și autoritățile echivalente situate 
pe teritoriul lor.

Or. nl

Justificare

Registrele care menționează statutul juridic al furnizorilor de asistență medicală trebuie să 
fie disponibile la punctele de contact naționale ale statelor membre, permițându-se astfel 
furnizarea de informații relevante.

Amendamentul 607
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Comisia organizează un sistem de 
schimb de informații privind procedurile 
disciplinare și penale aplicate furnizorilor 
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de asistență medicală.

Or. nl

Justificare

Statele membre trebuie să coopereze pentru a preveni continuarea activității de către 
furnizorii de asistență medicală care acționează în mod fraudulos în alt stat membru.

Amendamentul 608
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Statele membre informează Comisia 
cu privire la orice nerespectare de către 
alte state membre a obligației de asistență 
reciprocă. Dacă este necesar, Comisia ia 
măsurile adecvate și necesare pentru a 
remedia această situație.

Or. nl

Justificare

Ca și în cazul directivei privind serviciile, aplicarea dispozițiilor privind cooperarea trebuie 
să poată fi posibilă.

Amendamentul 609
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se informează 
reciproc fără întârziere și într-un mod 
proactiv cu privire la furnizorii de 
asistență medicală sau cadrele medicale 
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împotriva cărora se iau măsuri 
regulamentare în ceea ce privește 
înregistrarea lor sau dreptul lor de 
practică. 

Or. en

Amendamentul 610
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot face schimb de 
informații privind procedurile disciplinare 
și penale care se aplică furnizorilor de 
servicii medicale. 

Or. en

Amendamentul 611
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre fac schimb de 
informații privind procedurile disciplinare 
și penale care se aplică pe teritoriul lor 
cadrelor medicale.

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul de la alineatul (2a).
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Amendamentul 612
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul  2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) statele membre garantează că 
registrele cu cadrele medicale din statelor 
membre pot fi consultate de autoritățile 
competente omoloage din alte state 
membre.

Or. fr

Justificare

O astfel de dispoziție are drept scop să garanteze securitatea și sănătatea pacienților, în 
cadrul unei cooperări și a unei asistențe reciproce din ce în ce mai strânse între statele 
membre.

Amendamentul 613
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul  2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Statele membre informează Comisia 
privind neîndeplinirea de către un stat 
membru a obligațiilor sale în ceea ce 
privește îndatorirea de cooperare sau de 
asistență reciprocă. Dacă este necesar, 
Comisia ia măsurile adecvate prevăzute la 
articolul 226 din tratat. 
Comisia informează periodic statele 
membre privind punerea în aplicare a 
dispozițiilor privind îndatorirea de 
cooperare.

Or. fr
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Justificare

Idem justificarea pentru amendamentele de la alineatele (2a) și (2b).

Amendamentul 614
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care un medicament este 
autorizat pentru a fi introdus pe piață pe 
teritoriul statelor membre în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 
2001/83/CE, statele membre asigură 
faptul că prescripțiile eliberate unui 
pacient de către o persoană autorizată 
într-un alt stat membru pot fi utilizate pe 
teritoriul acestora, precum și faptul că 
orice restricții cu privire la recunoașterea 
prescripțiilor individuale sunt interzise, cu 
excepția cazului în care acestea: 

(a) se limitează la ceea ce este necesar și 
proporțional pentru protejarea sănătății 
umane și sunt nediscriminatorii sau 

(b) se bazează pe îndoieli legitime și 
justificate legate de autenticitatea sau 
conținutul prescripției.

eliminat

2. Pentru a facilita punerea în aplicare a 
alineatului (1), Comisia adoptă:
(a) măsuri care să permită farmaciștilor 
sau altor cadre medicale să verifice 
autenticitatea prescripțiilor și dacă 
acestea au fost eliberate într-un alt stat 
membru de către o persoană autorizată 
prin crearea unui model comunitar de 
prescripție și prin susținerea 
interoperabilității ePrescripțiilor;

(b) măsuri care să asigure faptul că 
medicamentele prescrise într-un stat 
membru și preparate într-un alt stat 
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membru sunt corect identificate, iar 
informațiile privind produsul furnizate 
pacienților sunt ușor de înțeles;

(c) măsuri pentru a exclude categorii 
specifice de medicamente de la 
recunoașterea prescripțiilor prevăzută la 
prezentul articol, în cazul în care acest 
lucru este necesar pentru a proteja 
sănătatea publică.
3. Măsurile menționate la alineatul (2) 
literele (a) și (b) sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare prevăzută la articolul 19 
alineatul (2). Măsurile menționate la 
alineatul (2) litera (c), care vizează 
modificarea elementelor neesențiale din 
prezenta directivă prin completarea 
acesteia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 19 alineatul (3). 
4. Alineatul (1) nu se aplică în cazul 
medicamentelor care fac obiectul unei 
prescripții medicale speciale, astfel cum 
este prevăzut la articolul 71 alineatul (2) 
din Directiva 2001/83/CE.

Or. de

Justificare

Există riscuri considerabile de abuz și nerespectare, de exemplu în ceea ce privește 
dimensiunea pachetelor și denumirea produselor în diferite state membre, precum și 
incertitudini juridice pentru pacient în cazul unor acțiuni de răspundere civilă. Însăși 
Comisia, în considerentul 39, face legătura între recunoașterea reciprocă și recunoașterea 
medicală de către un medic. 

Chiar fără articolul 14, din jurisprudența CEJ, rezultă că pacientul are dreptul la 
rambursare atunci când obține un medicament de la o farmacie dintr-un alt stat membru de 
tratament, ar fi aplicat în totalitate.
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Amendamentul 615
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care un medicament este 
autorizat pentru a fi introdus pe piață pe 
teritoriul statelor membre în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 
2001/83/CE, statele membre asigură faptul 
că prescripțiile eliberate unui pacient de 
către o persoană autorizată într-un alt stat 
membru pot fi utilizate pe teritoriul 
acestora, precum și faptul că orice restricții 
cu privire la recunoașterea prescripțiilor 
individuale sunt interzise, cu excepția 
cazului în care acestea: 

1. În cazul în care un medicament este 
autorizat pentru a fi introdus pe piață pe 
teritoriul unui stat membru în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 
2001/83/CE, statul membru asigură faptul 
că prescripțiile pentru acest medicament 
eliberate unui pacient de către o persoană 
autorizată într-un alt stat membru pot fi 
utilizate, după recunoașterea de către un 
medic, pe teritoriul acestuia, precum și 
faptul că orice restricții cu privire la 
recunoașterea prescripțiilor individuale 
sunt interzise, cu excepția cazului în care 
acestea: 

(a) se limitează la ceea ce este necesar și 
proporțional pentru protejarea sănătății 
umane și sunt nediscriminatorii sau 

(a) se limitează la ceea ce este necesar și 
proporțional pentru protejarea sănătății 
umane și sunt nediscriminatorii sau 

(b) se bazează pe îndoieli legitime și 
justificate legate de autenticitatea sau 
conținutul prescripției. 

(b) se bazează pe îndoieli legitime și 
justificate legate de autenticitatea sau 
conținutul prescripției sau de autoritatea 
persoanei care eliberează prescripția. 
Costurile vor fi rambursate conform 
condițiilor aplicabile în statul membru de 
afiliere.

Or. de

Justificare

Chiar și în situațiile certe de prescripții autentice, pot exista cazuri specifice de îndoieli 
legitime și bine fondate dacă persoana care a eliberat prescripția este autorizată în mod 
corespunzător să prescrie medicamentul în cauză, de exemplu în cazurile în care o persoană 
poate să contravină restricțiilor care se aplică capacității sale profesionale.  Amendamentul 
de la alineatul 1 litera (b) ține seama de astfel de îndoieli.
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Amendamentul 616
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care un medicament este 
autorizat pentru a fi introdus pe piață pe 
teritoriul statelor membre în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 
2001/83/CE, statele membre asigură faptul 
că prescripțiile eliberate unui pacient de 
către o persoană autorizată într-un alt stat 
membru pot fi utilizate pe teritoriul 
acestora, precum și faptul că orice restricții 
cu privire la recunoașterea prescripțiilor 
individuale sunt interzise, cu excepția 
cazului în care acestea:

1. În cazul în care un medicament este 
autorizat pentru a fi introdus pe piață pe 
teritoriul statelor membre în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 
2001/83/CE, statele membre asigură faptul 
că prescripțiile eliberate unui pacient de 
către o persoană autorizată într-un alt stat 
membru pentru medicamentul respectiv 
pot fi utilizate pe teritoriul acestora, 
precum și faptul că orice restricții cu 
privire la recunoașterea prescripțiilor 
individuale sunt interzise, cu excepția 
cazului în care acestea:

(a) se limitează la ceea ce este necesar și 
proporțional pentru protejarea sănătății 
umane și sunt nediscriminatorii sau 

(a) se limitează la ceea ce este necesar și 
proporțional pentru protejarea sănătății 
umane și sunt nediscriminatorii sau

(b) se bazează pe îndoieli legitime și 
justificate legate de autenticitatea sau 
conținutul prescripției.

(b) se bazează pe îndoieli legitime și 
justificate legate de autenticitatea sau 
conținutul prescripției sau de statutul 
persoanei care eliberează prescripția.

Or. en

Amendamentul 617
Stefano Zappalà

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care un medicament este 
autorizat pentru a fi introdus pe piață pe 
teritoriul statelor membre în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 
2001/83/CE, statele membre asigură faptul 
că prescripțiile eliberate unui pacient de 

1. În cazul în care un medicament este 
autorizat pentru a fi introdus pe piață pe 
teritoriul statelor membre în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 
2001/83/CE, statele membre asigură faptul 
că prescripțiile eliberate unui pacient de 
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către o persoană autorizată într-un alt stat 
membru pot fi utilizate pe teritoriul 
acestora, precum și faptul că orice restricții 
cu privire la recunoașterea prescripțiilor 
individuale sunt interzise, cu excepția 
cazului în care acestea: 

către o persoană autorizată într-un alt stat 
membru pentru medicamentul respectiv 
pot fi utilizate pe teritoriul acestora, 
precum și faptul că orice restricții cu 
privire la recunoașterea prescripțiilor 
individuale sunt interzise, cu excepția 
cazului în care acestea: 

(a) se limitează la ceea ce este necesar și 
proporțional pentru protejarea sănătății 
umane și sunt nediscriminatorii sau 

(a) se limitează la ceea ce este necesar și 
proporțional pentru protejarea sănătății 
umane și sunt nediscriminatorii sau

(b) se bazează pe îndoieli legitime și 
justificate legate de autenticitatea sau 
conținutul prescripției.

(b) se bazează pe îndoieli legitime și 
justificate legate de autenticitatea sau 
conținutul prescripției sau de statutul 
persoanei care eliberează prescripția.

Or. en

Justificare

Amendamentul la articolul 14 alineatul (1) litera (b) recunoaște faptul că o prescripție poate 
fi autentică (în sensul că nu a fost falsificată), dar că pot totuși persista îndoieli legitime dacă 
persoana care a eliberat prescripția a fost autorizată în mod corespunzător sau dacă 
capacitatea profesională a acesteia este sau nu supusă unei restricții definitive de practică.
Această distincție este menționată la articolul 14 alineatul (2) litera (a). Prin prezentul 
amendament se soluționează această potențială lacună.

Amendamentul 618
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 - paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea unei astfel de prescripții 
nu afectează:
(i) normele naționale care se aplică 
eliberării medicamentului, inclusiv 
substituirii generice; 
(ii) normele naționale care se aplică 
rambursării prescripțiilor europene;
(iii) nicio îndatorire profesională sau etică 
ce permite unui farmacist să refuze să 
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elibereze medicamentul care face obiectul 
unei prescripții ce a fost eliberată în statul 
membru unde are loc tratamentul.

Or. en

Amendamentul 619
Stefano Zappalà

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 - paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea unei astfel de prescripții 
nu afectează:
(i) normele naționale care se aplică 
eliberării medicamentului, inclusiv 
substituirii generice; 
(ii) normele naționale care se aplică 
rambursării prescripțiilor europene;
(iii) nicio îndatorire profesională sau etică 
ce permite unui farmacist să refuze să 
elibereze medicamentul care face obiectul 
unei prescripții ce a fost eliberată în statul 
membru unde are loc tratamentul.

Or. en

Justificare

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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Amendamentul 620
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea unei astfel de prescripții 
nu aduce atingere aplicării următoarelor 
regulamente naționale:
(i) normele care se aplică eliberării 
medicamentelor, inclusiv substituirii 
generice; 
(ii) normele privind prețul și 
rambursarea;
(iii) normele profesionale sau etice ce 
permit unui farmacist să refuze să
elibereze medicamentul care face obiectul 
unei prescripții ce a fost eliberată în statul 
său membru.

Or. de

Justificare

Scopul prezentei directive este promovarea mobilității pacienților, și nu crearea unui sistem 
dualist pentru pacienții naționali și pacienții străini. Eliberarea de medicamente la 
prezentarea unei prescripții străine ar trebui, astfel, să fie supusă acelorași norme ca și cele 
pentru prescripțiile naționale. Amendamentul de la punctul (ii) aduce clarificarea necesară 
conform căreia recunoașterea prescripțiilor străine nu afectează prețurile naționale și 
sistemele de rambursare. 

Amendamentul 621
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 14 alineatul (1) –  paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea prescripțiilor nu afectează:



PE418.360v01-00 44/97 AM\764262RO.doc

RO

a) normele naționale privind forma 
medicamentului eliberat, inclusiv normele 
privind substituirea generică;
(b) normele naționale privind 
rambursarea prescripțiilor europene; 
(c)nicio îndatorire profesională sau etică 
ce permite unui farmacist să refuze să 
elibereze medicamentul care face obiectul 
unei prescripții care a fost eliberată în
statul membru unde are loc tratamentul.

Or. fr

Justificare

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.

Amendamentul 622
Iles Braghetto

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un medicament este 
autorizat pentru a fi introdus pe piață pe 
teritoriul statelor membre în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 
2001/83/CE, statele membre asigură faptul 
că prescripțiile eliberate unui pacient de 

În cazul în care un medicament este 
autorizat pentru a fi introdus pe piață pe 
teritoriul statelor membre în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 
2001/83/CE, statele membre asigură faptul 
că prescripțiile eliberate unui pacient de 
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către o persoană autorizată într-un alt stat 
membru pot fi utilizate pe teritoriul 
acestora, precum și faptul că orice restricții 
cu privire la recunoașterea prescripțiilor 
individuale sunt interzise, cu excepția 
cazului în care acestea:

către o persoană autorizată într-un alt stat 
membru pot fi utilizate pe teritoriul 
acestora, precum și faptul că orice restricții 
cu privire la recunoașterea prescripțiilor 
individuale sunt interzise, cu excepția 
cazului în care prescripțiile vizate:

(a) se limitează la ceea ce este necesar și 
proporțional pentru protejarea sănătății 
umane și sunt nediscriminatorii sau

(a) depășesc ceea ce este necesar și 
proporțional pentru protejarea sănătății 
umane și sunt discriminatorii sau

Or. it

Justificare

Fraza din versiunea Comisiei este incorectă. Litera (a) prezintă cazurile excepționale care 
permit statelor membre să se îndepărteze de la regula generală: restricțiile pot fi impuse în 
orice formă în ceea ce privește recunoașterea prescripțiilor individuale atunci când 
prescripțiile depășesc ceea ce este necesar, nu corespund cu scopul de a proteja sănătatea 
omului și sunt discriminatorii.

Amendamentul 623
Iles Braghetto

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) anticipează o schimbare în dreptul 
statelor membre de a decide ce servicii să 
furnizeze.

Or. it

Justificare

Directiva nu are ca scop subminarea principiului subsidiarității prin care statele membre pot 
decide ce servicii să furnizeze.
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Amendamentul 624
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a facilita punerea în aplicare a 
alineatului (1), Comisia adoptă:

2. Alineatul (1) de mai sus intră în vigoare 
la adoptarea în mod suficient de către 
Comisie a unor:

(a) măsuri care să permită farmaciștilor sau 
altor cadre medicale să verifice 
autenticitatea prescripțiilor și dacă acestea 
au fost eliberate într-un alt stat membru de 
către o persoană autorizată prin crearea 
unui model comunitar de prescripție și prin 
susținerea interoperabilității ePrescripțiilor;

(a) măsuri care să permită farmaciștilor sau 
altor cadre medicale să verifice 
autenticitatea prescripțiilor și dacă acestea 
au fost eliberate într-un alt stat membru de 
către o persoană autorizată prin crearea 
unui model comunitar de prescripție și prin 
susținerea interoperabilității ePrescripțiilor;

(b) măsuri care să asigure faptul că 
medicamentele prescrise într-un stat 
membru și preparate într-un alt stat 
membru sunt corect identificate, iar 
informațiile privind produsul furnizate 
pacienților sunt ușor de înțeles;

(b) măsuri care să asigure faptul că 
medicamentele prescrise într-un stat 
membru și preparate într-un alt stat 
membru sunt corect identificate, iar 
informațiile privind produsul furnizate 
pacienților sunt ușor de înțeles;

(c) măsuri pentru a exclude categorii 
specifice de medicamente de la 
recunoașterea prescripțiilor prevăzută la 
prezentul articol, în cazul în care acest 
lucru este necesar pentru a proteja 
sănătatea publică.

(c) măsuri pentru a exclude categorii 
specifice de medicamente de la 
recunoașterea prescripțiilor prevăzută la 
prezentul articol, în cazul în care acest 
lucru este necesar pentru a proteja 
sănătatea publică.

Or. fi

Amendamentul 625
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a facilita punerea în aplicare a 
alineatului (1), Comisia adoptă:

2. Pentru a facilita punerea în aplicare a 
alineatului (1), statele membre, cu 
sprijinul Comisiei, adoptă:



AM\764262RO.doc 47/97 PE418.360v01-00

RO

Or. es

Justificare

În prezenta propunere, recunoașterea prescripțiilor dă naștere la situații și la probleme cum 
ar fi procedura care trebuie urmată pentru a depăși barierele lingvistice și dificultățile 
cauzate de diferite servicii farmaceutice și de altă natură, care trebuie rezolvate pentru a 
asigura manevrarea de calitate, sigură și eficientă a unei prescripții în diverse state membre.
Nu este acceptabilă luarea de măsuri unilaterale de către Comisie, ci statelor membre ar 
trebui să le revină competența de ajunge la un acord privind aceste măsuri.

Amendamentul 626
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2– partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a facilita punerea în aplicare a 
alineatului (1), Comisia adoptă:

2. Pentru a facilita punerea în aplicare a 
alineatului (1), Comisia propune:

Or. de

Justificare

Măsurile enumerate vor avea impact asupra activității membrilor profesiilor medicale și 
asupra protecției sănătății publice. Este necesar să se asigure că statele membre își păstrează 
competențele în aceste domenii.

Amendamentul 627
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri care să permită farmaciștilor 
sau altor cadre medicale să verifice 
autenticitatea prescripțiilor și dacă acestea 
au fost eliberate într-un alt stat membru de 
către o persoană autorizată prin crearea 
unui model comunitar de prescripție și prin 

(a) orientări fără caracter obligatoriu care 
să permită farmaciștilor sau altor cadre 
medicale să verifice autenticitatea 
prescripțiilor și dacă acestea au fost 
eliberate într-un alt stat membru de către o 
persoană autorizată prin crearea unui 
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susținerea interoperabilității ePrescripțiilor; model comunitar de prescripție și prin 
susținerea interoperabilității ePrescripțiilor;

Or. en

Justificare

Este potrivit ca fezabilitatea acestor inițiative să fie mai întâi testată prin orientări fără 
caracter obligatoriu.

Amendamentul 628
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri care să permită farmaciștilor sau 
altor cadre medicale să verifice 
autenticitatea prescripțiilor și dacă acestea 
au fost eliberate într-un alt stat membru de 
către o persoană autorizată prin crearea 
unui model comunitar de prescripție și prin 
susținerea interoperabilității ePrescripțiilor;

(a) măsuri care să permită farmaciștilor sau 
altor cadre medicale să verifice 
autenticitatea prescripțiilor și dacă acestea 
au fost eliberate într-un alt stat membru de 
către o persoană autorizată prin crearea 
unui model comunitar de prescripție, prin 
stabilirea datelor necesare pentru 
valabilitatea și cerințele lingvistice ale 
acesteia și prin susținerea 
interoperabilității ePrescripțiilor și a 
confidențialității datelor pacientului;

Or. es

Justificare

În prezenta propunere, recunoașterea prescripțiilor dă naștere la situații și la probleme cum 
ar fi procedura care trebuie urmată pentru a depăși barierele lingvistice și dificultățile 
cauzate de diferite servicii farmaceutice și de altă natură, care trebuie rezolvate pentru a 
asigura manevrarea de calitate, sigură și eficientă a unei prescripții în diverse state membre.
Nu este acceptabilă luarea de măsuri unilaterale de către Comisie, ci statelor membre ar 
trebui să le revină competența de ajunge la un acord privind aceste măsuri.
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Amendamentul 629
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri care să asigure faptul că 
medicamentele prescrise într-un stat 
membru și preparate într-un alt stat 
membru sunt corect identificate, iar 
informațiile privind produsul furnizate 
pacienților sunt ușor de înțeles;

(b) orientări fără caracter obligatoriu care 
să asigure faptul că medicamentele 
prescrise într-un stat membru și preparate 
într-un alt stat membru sunt corect 
identificate, iar informațiile privind 
produsul furnizate pacienților sunt ușor de 
înțeles;

Or. en

Justificare

Este potrivit ca fezabilitatea acestor inițiative să fie mai întâi testată prin orientări fără 
caracter obligatoriu.

Amendamentul 630
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri care să asigure faptul că 
medicamentele prescrise într-un stat 
membru și preparate într-un alt stat 
membru sunt corect identificate, iar 
informațiile privind produsul furnizate 
pacienților sunt ușor de înțeles;

(b) măsuri care să asigure faptul că 
medicamentele prescrise într-un stat 
membru și eliberate într-un alt stat 
membru sunt corect identificate numai pe 
baza denumirii comune internaționale 
(DCI) , iar informațiile privind produsul 
furnizate pacienților sunt ușor de înțeles;

Or. en

Justificare

Prescripțiile ar trebui să cuprindă doar denumirea comună internațională (DCI). DCI este 
recunoscută pe plan internațional și este clară pentru toți furnizorii de servicii de sănătate. 
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Prin folosirea DCI eliberarea de medicamente nu este restricționată la denumirea 
(comercială) indicată. În anumite state membre se promovează eliberarea și consumul de 
medicamente generice mai ieftine.

Amendamentul 631
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri care să asigure faptul că 
medicamentele prescrise într-un stat 
membru și preparate într-un alt stat 
membru sunt corect identificate, iar 
informațiile privind produsul furnizate 
pacienților sunt ușor de înțeles;

(b) măsuri care să asigure faptul că 
medicamentele prescrise într-un stat 
membru și eliberate într-un alt stat 
membru sunt corect identificate, iar 
informațiile privind produsul furnizate 
pacienților sunt ușor de înțeles; 
prescripțiile realizate pe acest formular 
comunitar trebuie formulate în 
conformitate cu denumirea comună 
internațională (DCI);

Or. fr

Justificare

Denumirile comerciale ale anumitor medicamente pot varia de la un stat membru la altul.
Eliberarea prescripțiilor în conformitate cu DCI ar putea permite remedierea acestei 
probleme.

Amendamentul 632
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri care să asigure faptul că 
medicamentele prescrise într-un stat 
membru și preparate într-un alt stat 
membru sunt corect identificate, iar 
informațiile privind produsul furnizate 
pacienților sunt ușor de înțeles;

(b) măsuri care să asigure faptul că 
medicamentele prescrise într-un stat 
membru și preparate într-un alt stat 
membru sunt corect identificate, iar 
informațiile privind produsul furnizate 
pacienților sunt ușor de înțeles; atunci 
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când denumirea unui medicament 
prescris este o denumire inventată sau o 
marcă comercială, ar trebui menționată și 
denumirea comună internațională (DCI);

Or. es

Justificare

În prezenta propunere, recunoașterea prescripțiilor dă naștere la situații și la probleme cum 
ar fi procedura care trebuie urmată pentru a depăși barierele lingvistice și dificultățile 
cauzate de diferite servicii farmaceutice și de altă natură, care trebuie rezolvate pentru a 
asigura manevrarea de calitate, sigură și eficientă a unei prescripții în diverse state membre.
Nu este acceptabilă luarea de măsuri unilaterale de către Comisie, ci statelor membre ar 
trebui să le revină competența de ajunge la un acord privind aceste măsuri.

Amendamentul 633
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri care să asigure faptul că 
medicamentele prescrise într-un stat 
membru și preparate într-un alt stat 
membru sunt corect identificate, iar 
informațiile privind produsul furnizate 
pacienților sunt ușor de înțeles;

(b) măsuri care să asigure faptul că 
medicamentele prescrise într-un stat 
membru și eliberate într-un alt stat 
membru sunt corect identificate, iar 
informațiile privind produsul furnizate 
pacienților sunt ușor de înțeles; 
prescripțiile eliberate în conformitate cu 
acest model UE sunt trecute în lista cu 
denumirile comune internaționale (DCI).

Or. en

Justificare

Pentru a fi lizibile peste tot în Europa, prescripțiile eliberate prescrise în conformitate cu 
modelul comunitar trebuie să utilizeze un limbaj comun, adică denumirea comună 
internațională (DCI). DCI identifică produsele în funcție de molecule, nu în funcție de 
denumirea comercială, denumire care variază de la un stat la altul.
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Amendamentul 634
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsuri care să asigure, dacă este 
necesar, contactul dintre persoana care 
eliberează prescripția și cea care 
eliberează medicamentul pentru a asigura 
înțelegerea completă a tratamentului;

Or. en

Amendamentul 635
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsuri pentru facilitarea stabilirii de 
contacte între persoana care eliberează 
prescripția și farmacistul care eliberează 
medicamentele, pentru clarificarea 
oricăror dubii privind prescripția;

Or. de

Justificare

Un sistem de recunoaștere a prescripțiilor europene ar trebui să permită contactul direct 
între doctori și farmaciști.  Un astfel de contact direct este o precondiție esențială pentru 
clarificarea întrebărilor posibile privind terapia medicală și practica actuală în statele 
membre.
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Amendamentul 636
Stefano Zappalà

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsuri care să asigure, dacă este 
necesar, contactul dintre persoana care 
eliberează prescripția și cea care 
eliberează medicamentul pentru a asigura 
înțelegerea completă a tratamentului;

Or. en

Amendamentul 637
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) măsuri pentru a exclude categorii 
specifice de medicamente de la 
recunoașterea prescripțiilor prevăzută la 
prezentul articol, în cazul în care acest 
lucru este necesar pentru a proteja 
sănătatea publică.

eliminat

Or. en

Amendamentul 638
Stefano Zappalà

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) măsuri pentru a exclude categorii 
specifice de medicamente de la 
recunoașterea prescripțiilor prevăzută la 
prezentul articol, în cazul în care acest 
lucru este necesar pentru a proteja 
sănătatea publică.

eliminat
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Or. en

Justificare

Hotărârea dacă anumite categorii de medicamente ar trebui excluse din sistemul de 
recunoaștere ar trebui tratată ca problemă națională. Conform competențelor naționale din 
acest domeniu, politicile privind controlul medicamentelor autorizate pot varia de la stat la 
stat. Acest aspect reflectă principiul stabilit conform căruia statele membre pot hotărî nivelul 
de protecție a sănătății pe care acestea doresc să îl asigure cetățenilor lor. Comisia poate 
contesta proporționalitatea unor astfel de măsuri, dar este nepotrivit ca deciziile la nivel 
european privind astfel de probleme să fie luate la nivelul Comisiei și este, într-adevăr, 
discutabil dacă Comisia are puterea legală să facă acest lucru.

Amendamentul 639
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) măsuri pentru a exclude categorii 
specifice de medicamente de la 
recunoașterea prescripțiilor prevăzută la 
prezentul articol, în cazul în care acest 
lucru este necesar pentru a proteja 
sănătatea publică.

eliminat

Or. de

Justificare

Decizia privind ce categorii de medicamente ar trebui să fie excluse de la recunoaștere este o 
problemă a statelor membre. Sistemele pentru monitorizarea medicamentelor autorizate 
variază de la stat membru la stat membru. În cazuri individuale, Comisia poate pune sub 
semnul întrebării caracterul adecvat al măsurilor naționale, dar autorizația prevăzută în 
propunerea sa ca deciziile la nivel european să fie luate de Comisie ar implica o nerespectare 
a puterilor atribuite Comisiei prin tratat.
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Amendamentul 640
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) măsuri pentru a exclude categorii 
specifice de medicamente de la 
recunoașterea prescripțiilor prevăzută la 
prezentul articol, în cazul în care acest 
lucru este necesar pentru a proteja 
sănătatea publică.

(c) măsuri care vizează să asigure, dacă 
este necesar, contactul dintre persoana 
care eliberează prescripția și cea care 
eliberează medicamentul pentru a asigura 
analiza completă a tratamentului.

Or. fr

Justificare

Un sistem care asigură recunoașterea prescripției la nivel european ar trebui să aibă în 
vedere contactul dintre persoana care eliberează medicamentul și cea care realizează 
prescripția. Acesta este esențial pentru a se asigura analiza completă a tratamentului, iar la 
nivel național există o practică comună ca, în caz de îndoieli privind prescripția, cadrele 
medicale care se ocupă de tratament să comunice între ele.

Amendamentul 641
Iles Braghetto

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) măsuri pentru a exclude categorii 
specifice de medicamente de la 
recunoașterea prescripțiilor prevăzută la 
prezentul articol, în cazul în care acest 
lucru este necesar pentru a proteja 
sănătatea publică.

(c) măsuri pentru a exclude categorii 
specifice de medicamente de la 
recunoașterea prescripțiilor prevăzută la 
prezentul articol, în cazul în care se aplică 
condițiile menționate la alineatul (1) sau 
în cazul în care aceste măsuri sunt
necesare pentru a proteja sănătatea 
publică.

Or. it
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Justificare

Pentru o mai mare claritate, ar fi util să se specifice când sau în ce condiții speciale statele 
membre au posibilitatea să nu interzică orice formă de restricție privind recunoașterea 
prescripțiilor individuale.

Amendamentul 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsuri privind stabilirea de cazuri în 
care medicamentele pot fi substituite, de 
exemplu în caz de probleme de 
aprovizionare și în caz de urgențe.

Or. es

Justificare

În prezenta propunere, recunoașterea prescripțiilor dă naștere la situații și la probleme cum 
ar fi procedura care trebuie urmată pentru a depăși barierele lingvistice și dificultățile 
cauzate de diferite servicii farmaceutice și de altă natură, care trebuie rezolvate pentru a 
asigura manevrarea de calitate, sigură și eficientă a unei prescripții în diverse state membre.
Nu este acceptabilă luarea de măsuri unilaterale de către Comisie, ci statelor membre ar 
trebui să le revină competența de ajunge la un acord privind aceste măsuri.

Amendamentul 643
Nicolae Vlad Popa

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Decizia de a autoriza, în mod 
excepțional, medicamente ce nu sunt 
disponibile în mod normal în statul 
membru de afiliere ar trebui luată de un 
comitet medical care va determina dacă 
viața pacientului este pusă în pericol, 
dacă scade calitatea vieții acestuia sau 
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dacă i-ar putea fi pus la dispoziție un 
medicament alternativ considerat similar.

Or. en

Amendamentul 644
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Măsurile menționate la alineatul (2) 
literele (a) și (b) sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare prevăzută la articolul 19 
alineatul (2). Măsurile menționate la 
alineatul (2) litera (c), care vizează 
modificarea elementelor neesențiale din 
prezenta directivă prin completarea 
acesteia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 19 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament are legătură cu amendamentele anterioare la articolul 14 alineatul (2), în 
care aceste inițiative trebuiau mai întâi testate într-o formă fără caracter obligatoriu. Prin 
urmare, acest punct nu mai este necesar. 

Amendamentul 645
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Niciun element de la alineatul (1) al 
prezentului articol nu obligă un stat 
membru de afiliere să ramburseze o 
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persoană asigurată pentru un 
medicament prescris în statul membru de 
tratament, care nu figurează printre 
beneficiile oferite acelei persoane 
asigurate de către statul membru de 
afiliere.

Or. en

Justificare

Acest amendament este menit să precizeze faptul că statul membru de afiliere nu are obligația 
de a rambursa un medicament primit de pacient în statul membru de tratament, dacă 
medicamentul în cauză nu este autorizat în statul membru de afiliere.

Amendamentul 646
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre facilitează crearea de 
rețele europene de referință ale furnizorilor 
de asistență medicală. Aceste rețele sunt 
deschise în permanență pentru a primi noi 
furnizori de asistență medicală care doresc 
să participe, cu condiția ca furnizorii de 
asistență medicală respectivi să 
îndeplinească toate cerințele și criteriile 
necesare.

1. Rețelele de referință sunt asociații 
voluntare pentru schimbul de experiențe 
științifice cu scopul de a îmbunătăți 
posibilitățile de furnizare a asistenței 
medicale pentru pacienții cu boli rare și se 
bazează pe metoda de coordonare 
deschisă. Rețelele de referință creează o 
oportunitate de a demonstra excelența 
Europei în cercetarea medicală și în 
materie de tratamente. Statele membre 
facilitează crearea de rețele europene de 
referință ale furnizorilor de asistență 
medicală. Aceste rețele sunt deschise în 
permanență pentru a primi noi furnizori de 
asistență medicală care doresc să participe, 
cu condiția ca furnizorii de asistență 
medicală respectivi să îndeplinească toate 
cerințele și criteriile necesare. 

Or. de
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Justificare

Acesta este un aspect al organizării sistemelor de asistență medicală, care este o problemă a 
statelor membre.  Ar trebui să se prevadă sprijin pentru schimbul de cunoștințe și experiență 
în domeniul bolilor rare.

Amendamentul 647
Iles Braghetto

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre facilitează crearea de 
rețele europene de referință ale furnizorilor 
de asistență medicală. Aceste rețele sunt 
deschise în permanență pentru a primi noi 
furnizori de asistență medicală care doresc 
să participe, cu condiția ca furnizorii de 
asistență medicală respectivi să 
îndeplinească toate cerințele și criteriile 
necesare. 

1. Statele membre facilitează crearea de 
rețele europene de referință ale furnizorilor 
de asistență medicală, care se bazează pe 
experiența cooperării în domeniul 
sănătății acumulată în cadrul grupărilor 
europene de cooperare teritorială 
(GECT). Aceste rețele sunt deschise în 
permanență pentru a primi noi furnizori de 
asistență medicală care doresc să participe, 
cu condiția ca furnizorii de asistență 
medicală respectivi să îndeplinească toate 
cerințele și criteriile necesare. 

Or. it

Justificare

GECT sunt înființate recent, recunoscute la nivel comunitar în Regulamentul (CE) nr. 
1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006, și sunt un important 
punct de referință pentru activitățile regionale la nivel macro.

Amendamentul 648
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre facilitează crearea de 1. Statele membre facilitează crearea de 
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rețele europene de referință ale furnizorilor 
de asistență medicală. Aceste rețele sunt 
deschise în permanență pentru a primi noi 
furnizori de asistență medicală care doresc 
să participe, cu condiția ca furnizorii de 
asistență medicală respectivi să 
îndeplinească toate cerințele și criteriile 
necesare.

rețele europene de referință de servicii și 
ale furnizorilor de asistență medicală 
pentru bolile rare. Aceste rețele sunt 
deschise în permanență pentru a primi noi 
furnizori de asistență medicală care doresc 
să participe, cu condiția ca furnizorii de 
asistență medicală respectivi să 
îndeplinească toate cerințele și criteriile 
necesare.

Or. fr

Justificare

În situația actuală, competențele rețelelor europene de referință trebuie să se limiteze la 
anumite boli. 

Amendamentul 649
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre facilitează crearea de 
rețele europene de referință ale furnizorilor 
de asistență medicală. Aceste rețele sunt 
deschise în permanență pentru a primi noi 
furnizori de asistență medicală care doresc 
să participe, cu condiția ca furnizorii de 
asistență medicală respectivi să 
îndeplinească toate cerințele și criteriile 
necesare.

1. Statele membre facilitează crearea de 
rețele europene de referință ale furnizorilor 
de asistență medicală, în special în 
domeniul afecțiunilor rare. Aceste rețele 
sunt deschise în permanență pentru a primi 
noi furnizori de asistență medicală care 
doresc să participe, cu condiția ca 
furnizorii de asistență medicală respectivi 
să îndeplinească toate cerințele și criteriile 
necesare.

Or. de

Justificare

Înființarea rețelelor europene de referință ale furnizorilor de asistență medicală este o 
prioritate specială în domeniul afecțiunilor rare, având în vedere faptul că în acest domeniu 
statele membre individuale nu posedă singure toate cunoștințele și opțiunile tehnologice 
pentru a oferi pacienților asistența  corespunzătoare. Activitățile din domeniul afecțiunilor 
rare au o adevărată valoare europeană adăugată. Construirea de rețele ar trebui, astfel, să 
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înceapă în acest domeniu.

Amendamentul 650
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statul membru identifică 
mecanismele de certificare și acreditare 
ale rețelelor naționale de referință pentru 
a garanta că procesele de tratament 
respectă standardele de calitate și 
siguranță. Aceste mecanisme de 
certificare sunt oferite prin institutele 
internaționale desemnate și printr-un 
comitet european alcătuit din 
reprezentanți ai statelor membre și ai 
celor mai relevante asociații de pacienți. 
Acestea sunt responsabile de 
supravegherea și monitorizarea 
implementării lor efective.

Or. en

Justificare

Este necesar să se prevadă un mecanism de certificare independentă a proceselor și a 
rețelelor acreditate și recunoscute de statele membre. Poate fi creat un comitet european cu 
participarea reprezentanților din statele membre și a celor mai relevante asociații de 
pacienți, care să răspundă de supravegherea activităților statelor membre și de 
monitorizarea punerii în aplicare a acestora.

Amendamentul 651
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Obiectivele rețelelor europene de eliminat
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referință sunt următoarele:
(a) contribuirea la exploatarea 
potențialului cooperării europene în 
materie de asistență medicală foarte 
specializată prin intermediul inovațiilor 
medicale și a tehnologiilor medicale, spre 
beneficiul pacienților și al sistemelor de 
asistență medicală;
(b) acordarea de sprijin pentru facilitarea 
accesului la asistență medicală de înaltă 
calitate și rentabilă pentru toți pacienții a 
căror stare patologică necesită o 
concentrare specială de resurse sau de 
expertiză;
(c) utilizarea resurselor într-un mod cât 
mai eficient prin concentrarea acestora 
acolo unde sunt necesare;
(d) acordarea de sprijin în vederea 
schimbului de experiență și furnizării de 
formare pentru cadrele medicale;
(e) furnizarea de standarde de calitate și 
de siguranță și acordarea de sprijin 
pentru dezvoltarea și răspândirea bunelor 
practici în cadrul și în exteriorul rețelei;
(f) acordarea de sprijin statelor membre 
care au un număr insuficient de pacienți 
cu o stare patologică specifică sau care nu 
dispun de tehnologia sau expertiza 
necesare pentru a furniza o gamă 
întreagă de servicii foarte specializate de 
cea mai bună calitate.

Or. de

Amendamentul 652
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) contribuie la cumularea 
cunoștințelor privind prevenirea bolilor și 
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tratamentul afecțiunilor majore cel mai 
des întâlnite;

Or. nl

Justificare

Cooperarea cu rețelele europene de referință nu trebuie să se limiteze la afecțiunile rare.

Amendamentul 653
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 15 - alineatul 2 - litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) utilizarea resurselor într-un mod cât mai 
eficient prin concentrarea acestora acolo 
unde sunt necesare; 

c) utilizarea resurselor într-un mod cât mai 
eficient prin concentrarea acestora acolo 
unde sunt necesare din punct de vedere 
medical;

Or. fr

Justificare

Concentrarea competențelor, a infrastructurilor tehnice și a capacităților de cercetare ar 
trebui să aibă întotdeauna o justificare medicală și științifică. Aceasta trebuie să aibă loc în 
funcție de criterii calitative. Este vorba despre asigurarea unui tratament cât mai performant 
pentru pacienți și nu despre satisfacerea unor exigențe financiare. 

Amendamentul 654
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) crearea de instrumente care să 
permită utilizarea optimă a resurselor 
existente în materie de asistență medicală 
în caz de accidente grave, în special în 
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zonele transfrontaliere.

Or. fr

Justificare

Accidentele grave care necesită acordarea de îngrijiri medicale de urgență trebuie luate în 
considerare de către rețelele europene de referință.

Amendamentul 655
Kathy Sinnott

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) furnizarea de planuri și proceduri 
pentru îmbunătățirea resurselor de 
asistență medicală specializată în cazuri 
de accidente grave sau urgențe de 
anvergură, în special în zonele de 
frontieră. 

Or. en

Justificare

Este evident că în caz de accident (sau dezastru) ar trebui să existe proceduri administrative 
minime privind autorizațiile prealabile pentru acordarea asistenței medicale. 

Necesitatea unei reacții rapide în situații de urgență în zonele de frontieră impune 
cooperarea largă a statelor membre și serviciilor lor medicale de urgență de la nivel 
regional.  Contribuția paramedicilor este importantă în astfel de situații.
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Amendamentul 656
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia adoptă: eliminat
(a) o listă de criterii și condiții specifice pe 
care rețelele europene de referință trebuie 
să le îndeplinească, inclusiv condițiile și 
criteriile pe care trebuie să le 
îndeplinească furnizorii de asistență 
medicală care doresc să facă parte din 
rețelele europene de referință, cu scopul 
de a garanta, în special, faptul că rețelele 
europene de referință:
(i) dispun de capacitatea corespunzătoare 
pentru a diagnostica, monitoriza și 
gestiona pacienții, capacitate dovedită, 
dacă este cazul, prin exemple de rezultate 
pozitive;
(ii) dispun de o capacitate suficientă și 
sunt suficient de active pentru a furniza 
servicii utile și pentru a menține calitatea 
serviciilor furnizate;
(iii) dispun de capacitatea de furniza avize 
specializate, de a stabili sau de a confirma 
diagnostice, de a elabora sau de a se 
conforma orientărilor în materie de bune
practici și de a pune în aplicare măsuri 
îndreptate spre rezultate și controlul 
calității;
(iv) pot avea o abordare multidisciplinară;
(v) furnizează un nivel ridicat de expertiză 
și experiență atestată prin intermediul 
publicațiilor, burselor sau titlurilor 
onorifice, activităților de predare și 
formare;
(vi) contribuie în mod substanțial la 
cercetare;
(vii) sunt implicate în supravegherea 
epidemiologică, prin realizarea de 
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registre, de exemplu;
(viii) au legături strânse și colaborează cu 
alte centre și rețele specializate la nivel 
național și internațional și au capacitatea 
de a lucra în rețea;
(ix) au legături strânse și colaborează cu 
asociațiile de pacienți, în cazul în care 
există astfel de asociații.
(b) procedura de înființare a rețelelor 
europene de referință.

Or. de

Justificare

Acesta este un aspect al organizării sistemelor de asistență medicală, care este o problemă a 
statelor membre.  Ar trebui să se prevadă sprijin pentru schimbul de cunoștințe și experiență 
în domeniul bolilor rare.

Amendamentul 657
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă
Articolul 15 - alineatul 3 - partea introductivă și litera (a) - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia adoptă: 3. Comisia propune:
(a) o listă de criterii și condiții specifice pe 
care rețelele europene de referință trebuie 
să le îndeplinească, inclusiv condițiile și 
criteriile pe care trebuie să le îndeplinească 
furnizorii de asistență medicală care doresc 
să facă parte din rețelele europene de 
referință, cu scopul de a garanta, în special, 
faptul că rețelele europene de referință:

(a) o listă de criterii și condiții specifice pe 
care rețelele europene de referință trebuie 
să le îndeplinească, inclusiv lista 
grupurilor de boli rare ce urmează a fi 
acoperite și condițiile și criteriile pe care 
trebuie să le îndeplinească furnizorii de 
asistență medicală care doresc să facă parte 
din rețelele europene de referință, cu 
scopul de a garanta, în special, faptul că 
rețelele europene de referință:

Or. en
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Justificare

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. 

Amendamentul 658
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – partea introductivă și litera a - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia adoptă: 3. Comisia propune:

(a) o listă de criterii și condiții specifice pe 
care rețelele europene de referință trebuie 
să le îndeplinească, inclusiv condițiile și 
criteriile pe care trebuie să le îndeplinească 
furnizorii de asistență medicală care doresc 
să facă parte din rețelele europene de 
referință, cu scopul de a garanta, în special, 
faptul că rețelele europene de referință:

(a) o listă de criterii și condiții specifice pe 
care rețelele europene de referință trebuie 
să le îndeplinească, inclusiv lista 
grupurilor de boli rare ce urmează a fi 
acoperite și condițiile și criteriile pe care 
trebuie să le îndeplinească furnizorii de 
asistență medicală care doresc să facă parte 
din rețelele europene de referință, cu 
scopul de a garanta, în special, faptul că 
rețelele europene de referință:

Or. de

Justificare

As set out in the explanatory memorandum (point 8.3.) of the proposed Directive, the main 
aim of  the European reference networks is 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.
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Amendamentul 659
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia adoptă: 3. După consultarea cu principalii factori 
interesați, Comisia adoptă:

Or. en

Amendamentul 660
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia adoptă: 3. Comisia colaborează cu rețelele 
europene de referință pentru a dezvolta: 

Or. en

Justificare

Comisia a finanțat aproximativ cinci rețele europene de referință ca proiecte pilot. Aceste 
proiecte ar trebui evaluate înainte de dezvoltarea criteriilor obligatorii. În această etapă, 
Comisia ar trebui să colaboreze cu rețelele europene de referință pentru a dezvolta criteriile 
cu caracter neobligatoriu.

Amendamentul 661
Georgs Andrejevs

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia adoptă: 3. Comisia, în colaborare cu experții și 
factorii interesați relevanți, adoptă:
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Or. en

Justificare

În cadrul procesului de înființare a rețelelor europene de referință, consultarea cu factorii 
interesați va fi esențială pentru elaborarea unei liste corecte și corespunzătoare de criterii, 
astfel încât funcționarea acestora să fie asigurată.

Amendamentul 662
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a - partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o listă de criterii și condiții specifice pe 
care rețelele europene de referință trebuie 
să le îndeplinească, inclusiv condițiile și 
criteriile pe care trebuie să le îndeplinească 
furnizorii de asistență medicală care doresc 
să facă parte din rețelele europene de 
referință, cu scopul de a garanta, în special, 
faptul că rețelele europene de referință:

(a) o listă de criterii și condiții specifice pe 
care rețelele europene de referință trebuie 
să le îndeplinească, inclusiv lista 
grupurilor de boli rare și a bolilor care 
amenință viața și care sunt dificil de 
tratat, ce urmează a fi acoperite și
condițiile și criteriile pe care trebuie să le 
îndeplinească furnizorii de asistență 
medicală care doresc să facă parte din 
rețelele europene de referință, cu scopul de 
a garanta, în special, faptul că rețelele 
europene de referință:

Or. en

Justificare

Se consideră important să se întocmească o listă de boli rare și de boli care amenință viața, 
cazuri în care pacienții vor muri dacă nu există tratament specializat în țara lor. De exemplu, 
în domeniul cancerului, există puține centre de tratament specializat în UE și acestea trebuie 
încurajate să împărtășească mai mult din expertiza lor.
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Amendamentul 663
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a - partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o listă de criterii și condiții specifice pe 
care rețelele europene de referință trebuie 
să le îndeplinească, inclusiv condițiile și 
criteriile pe care trebuie să le îndeplinească 
furnizorii de asistență medicală care doresc 
să facă parte din rețelele europene de 
referință, cu scopul de a garanta, în special, 
faptul că rețelele europene de referință:

(a) o listă de criterii și condiții specifice pe 
care rețelele europene de referință trebuie 
să le îndeplinească, inclusiv, de asemenea, 
lista grupurilor de boli rare ce urmează a 
fi acoperite și condițiile și criteriile pe care 
trebuie să le îndeplinească furnizorii de 
asistență medicală care doresc să facă parte 
din rețelele europene de referință, cu 
scopul de a garanta, în special, faptul că 
rețelele europene de referință:

Or. en

Amendamentul 664
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a – punctul ixa (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ixa) întrețin relații adecvate și eficiente 
cu furnizorii de tehnologii;

Or. fr

Justificare

Centrele de referință sunt menite să accelereze difuzarea tehnologiilor medicale inovatoare, 
însă textul nu face nicio referire la relațiile cu furnizorii de tehnologii, care reprezintă o 
sursă importantă de inovare. 
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Amendamentul 665
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a – subpunctul ixa (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ixa) sunt în principal implicate în 
tratamentul bolilor foarte rare sau al 
afecțiunilor care sunt atât de costisitoare, 
sau care cer un nivel de specializare atât 
de mare, încât acordarea îngrijirilor 
necesare este imposibilă în fiecare stat 
membru. 

Or. en

Justificare

Este important să se evite situația în care recurgerea la rețelele europene de referință are ca 
rezultat lipsa disponibilității tratamentelor aproape de casă.

Amendamentul 666
Colm Burke

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a – subpunctul ixa (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ixa) investighează posibilitatea 
combinării punctelor de contact naționale 
și a rețelelor europene de referință într-o 
structură instituțională unică în fiecare 
stat membru în cauză.

Or. en

Justificare

Punctele de contact naționale și rețelele europene de referință ar putea fi combinate pentru a 
oferi un ghișeu unic pentru pacienții care doresc informații despre asistența medicală 
transfrontalieră.
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Amendamentul 667
Karin Jöns

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) procedura de înființare a rețelelor 
europene de referință.

(b) procedura de înființare a rețelelor 
europene de referință și promovează 
dezvoltarea procedurilor europene de 
acreditare pentru a se asigura că 
certificarea furnizorilor de asistență 
medicală care fac parte din rețeaua de 
referință se face într-un mod independent, 
obiectiv, transparent și fără a fi orientat 
spre profit.

Or. de

Justificare

Doar prin intermediul unei proceduri europene de acreditare se poate garanta că furnizorii 
de asistență medicală care fac parte dintr-o rețea de referință îndeplinesc fără echivoc 
criteriile de calitate solicitate, ținându-se în același timp seama de cerințele subsidiarității. 

Amendamentul 668
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsuri care să garanteze caracterul 
accesibil din punct de vedere financiar și 
geografic al rețelelor europene de 
referință.

Or. nl
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Justificare

Dacă anumite servicii medicale specializate urmează să se organizeze la nivel european, 
trebuie să se ofere garanții că aceste servicii rămân accesibile.

Amendamentul 669
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Ar trebui să se recurgă la rețelele de 
referință pentru tratamentul în alt stat 
membru acolo unde tratamentul bolilor 
sau al afecțiunilor foarte rare sunt atât de 
costisitoare sau cer un nivel de 
specializare atât de mare, încât acordarea 
îngrijirilor necesare este imposibilă în 
fiecare stat membru și complementează, 
astfel, furnizarea de asistență medicală în 
acel stat. 

Or. en

Justificare

Este important să se evite situația în care recurgerea la rețelele europene de referință are ca 
rezultat lipsa disponibilității tratamentelor aproape de casă.

Amendamentul 670
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 15 - alineatul 3b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Pentru toate tratamentele care nu 
îndeplinesc criteriile definite la alineatul 
(3a), statele membre au responsabilitatea 
să ofere tratament cât mai aproape de 
casă posibil și să garanteze disponibilitate 



PE418.360v01-00 74/97 AM\764262RO.doc

RO

teritorială egală.

Or. en

Justificare

Este important să se evite situația în care recurgerea la rețelele europene de referință are ca 
rezultat lipsa disponibilității tratamentelor aproape de casă.

Amendamentul 671
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. Măsurile menționate la acest articol 
nu utilizează mecanismul obișnuit de 
finanțare a asistenței menționat în restul 
prezentei directive. Fondul european 
pentru dezvoltare regională1 (fonduri 
structurale) se utilizează pentru 
dezvoltarea rețelelor europene de 
referință. Rețelele de referință vor oferi 
deseori asistență medicală care nu e 
disponibilă în statul membru de reședință 
și, astfel, nu se vor aplica mecanisme cum 
ar fi rambursarea.
1

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

Or. en

Justificare

Este important să se clarifice cine va plăti atunci când se apelează la rețelele europene de 
referință. De asemenea, este important să se asigure că plata se face astfel încât tratamentele 
necesare să fie disponibile pentru toți pacienții și astfel încât furnizarea majorității celorlalte 
tratamente aproape de casă să nu fie pusă sub presiune.
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Amendamentul 672
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Măsurile menționate la alineatul (3), 
care vizează modificarea elementelor 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 19 alineatul (3).

eliminat

Or. de

Amendamentul 673
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Măsurile menționate la alineatul (3), 
care vizează modificarea elementelor 
neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 19 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat de un amendament anterior, la articolul 15 alineatul (4), propus 
de același autor. Comisia a finanțat aproximativ cinci rețele europene de referință ca 
proiecte pilot. Aceste proiecte ar trebui evaluate înainte de dezvoltarea criteriilor obligatorii. 
În această etapă, Comisia ar trebui să colaboreze cu rețelele europene de referință pentru a 
dezvolta criteriile cu caracter neobligatoriu.
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Amendamentul 674
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 15 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Zonele de testare

Pentru a stabili în viitor, pe cât de eficient 
posibil, o politică privind asistența 
medicală, Comisia desemnează regiuni de 
graniță ca zone de testare unde inițiativele 
inovatoare privind asistența medicală 
transfrontalieră pot fi pe deplin testate, 
analizate și evaluate. 

Or. nl

Amendamentul 675
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 este eliminat

Or. sv

Justificare

Gestionarea politică a asistenței medicale nu înseamnă, de exemplu, implicarea în modul în 
care ar trebui realizate intervențiile medicale. Aceasta ar trebui să însemne stabilirea de linii 
directoare, realizarea unor evaluări ale eficienței, consilierea cu privire la aspectele 
financiare și monitorizarea calității pentru asigurarea unui nivel acceptabil și conform 
politicii de sănătate. Statele membre și-au organizat sistemul de asistență medicală într-un 
mod sigur și fiabil. Asistența medicală, inclusiv evaluarea noilor produse și metode, ar trebui 
gestionată în continuare la nivel național, în caz contrar existând riscul îngreunării 
birocrației.
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Amendamentul 676
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu procedura menționată 
la articolul 19 alineatul (2), Comisia 
adoptă măsurile specifice necesare pentru 
realizarea interoperabilității sistemelor de 
tehnologia informației și comunicare din 
domeniul asistenței medicale, aplicabile 
atunci când statele membre decid să le 
introducă. Aceste măsuri reflectă evoluțiile 
tehnologiilor din domeniul sănătății și din 
medicină și respectă dreptul fundamental la 
protecția datelor personale în conformitate 
cu legislația aplicabilă. Măsurile specifică 
în special standardele și terminologia 
necesare pentru interoperabilitatea 
sistemelor relevante de tehnologia 
informației și comunicare în vederea 
asigurării unei furnizări sigure, de înaltă 
calitate și eficiente de servicii medicale 
transfrontaliere.

Comisia, împreună cu statele membre, 
dezvoltă măsuri pentru facilitarea 
interoperabilității tehnologiei informatice 
și din domeniul comunicațiilor, în măsura 
în care acest lucru este necesar pentru a 
garanta siguranța pacientului în ceea ce 
privește asistența medicală 
transfrontalieră. Aceste măsuri reflectă 
evoluțiile tehnologiilor din domeniul 
sănătății și din medicină și respectă dreptul 
fundamental la protecția datelor personale 
în conformitate cu legislația aplicabilă. 
Măsurile specifică în special standardele și 
terminologia necesare pentru 
interoperabilitatea sistemelor relevante de 
tehnologia informației și comunicare în 
vederea asigurării unei furnizări sigure, de 
înaltă calitate și eficiente de servicii 
medicale transfrontaliere.

Or. en

Justificare

Măsurile privind e-sănătatea trebuie să fie gândite cu atenție înainte de adoptarea 
standardelor cu caracter obligatoriu. Statele membre iau deja măsuri în cadrul Acțiunii e-
Sănătatea 2004 spre etapele necesare pentru adoptarea la scară largă a tehnologiilor e-
sănătate până în 2010. Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice îndeplinirea acestui plan.

Amendamentul 677
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu procedura menționată la În conformitate cu procedura menționată la 
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articolul 19 alineatul (2), Comisia adoptă 
măsurile specifice necesare pentru 
realizarea interoperabilității sistemelor de 
tehnologia informației și comunicare din 
domeniul asistenței medicale, aplicabile 
atunci când statele membre decid să le 
introducă. Aceste măsuri reflectă evoluțiile 
tehnologiilor din domeniul sănătății și din 
medicină și respectă dreptul fundamental la 
protecția datelor personale în conformitate 
cu legislația aplicabilă. Măsurile specifică 
în special standardele și terminologia 
necesare pentru interoperabilitatea 
sistemelor relevante de tehnologia 
informației și comunicare în vederea 
asigurării unei furnizări sigure, de înaltă 
calitate și eficiente de servicii medicale 
transfrontaliere.

articolul 19 alineatul (2), Comisia adoptă 
măsurile specifice necesare pentru 
realizarea interoperabilității sistemelor de 
tehnologia informației și comunicare din 
domeniul asistenței medicale, aplicabile 
atunci când statele membre decid să le 
introducă. Aceste măsuri respectă 
legislația aplicabilă privind protecția 
datelor cu caracter personal din fiecare 
stat membru, reflectă, de asemenea, 
evoluțiile tehnologiilor din domeniul 
sănătății și din medicină și respectă dreptul 
fundamental la protecția datelor personale. 
Măsurile specifică în special standardele și 
terminologia necesare pentru 
interoperabilitatea sistemelor relevante de 
tehnologia informației și comunicare în 
vederea asigurării unei furnizări sigure, de 
înaltă calitate și eficiente de servicii 
medicale transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 678
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu procedura menționată la 
articolul 19 alineatul (2), Comisia adoptă 
măsurile specifice necesare pentru 
realizarea interoperabilității sistemelor de 
tehnologia informației și comunicare din 
domeniul asistenței medicale, aplicabile 
atunci când statele membre decid să le 
introducă. Aceste măsuri reflectă evoluțiile 
tehnologiilor din domeniul sănătății și din 
medicină și respectă dreptul fundamental la 
protecția datelor personale în conformitate 
cu legislația aplicabilă. Măsurile specifică 
în special standardele și terminologia 
necesare pentru interoperabilitatea 
sistemelor relevante de tehnologia 

În conformitate cu procedura menționată la 
articolul 19 alineatul (2), Comisia adoptă 
măsurile specifice necesare pentru 
realizarea interoperabilității sistemelor de 
tehnologia informației și comunicare din 
domeniul asistenței medicale, aplicabile 
atunci când statele membre decid să le 
introducă. Aceste măsuri reflectă evoluțiile 
tehnologiilor din domeniul sănătății și din 
medicină și respectă dreptul fundamental la 
protecția datelor personale în conformitate
cu legislația privind protecția datelor 
aplicabilă în fiecare stat membru. 
Măsurile specifică în special standardele și 
terminologia necesare pentru 
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informației și comunicare în vederea 
asigurării unei furnizări sigure, de înaltă 
calitate și eficiente de servicii medicale 
transfrontaliere.

interoperabilitatea sistemelor relevante de 
tehnologia informației și comunicare în 
vederea asigurării unei furnizări sigure, de 
înaltă calitate și eficiente de servicii 
medicale transfrontaliere.

Or. de

Amendamentul 679
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu procedura menționată la 
articolul 19 alineatul (2), Comisia adoptă 
măsurile specifice necesare pentru 
realizarea interoperabilității sistemelor de 
tehnologia informației și comunicare din 
domeniul asistenței medicale, aplicabile 
atunci când statele membre decid să le 
introducă. Aceste măsuri reflectă evoluțiile 
tehnologiilor din domeniul sănătății și din 
medicină și respectă dreptul fundamental la 
protecția datelor personale în conformitate 
cu legislația aplicabilă. Măsurile specifică 
în special standardele și terminologia 
necesare pentru interoperabilitatea 
sistemelor relevante de tehnologia 
informației și comunicare în vederea 
asigurării unei furnizări sigure, de înaltă 
calitate și eficiente de servicii medicale 
transfrontaliere.

În conformitate cu procedura menționată la 
articolul 19 alineatul (2), Comisia adoptă 
măsurile specifice necesare pentru 
realizarea interoperabilității sistemelor de 
tehnologia informației și comunicare din 
domeniul asistenței medicale, aplicabile 
atunci când statele membre decid să le 
introducă. Aceste măsuri reflectă evoluțiile 
tehnologiilor din domeniul sănătății și din 
medicină și respectă dreptul fundamental la 
protecția datelor personale în conformitate 
cu legislația aplicabilă. Măsurile specifică 
în special:

- standardele și terminologia necesare 
pentru interoperabilitatea sistemelor 
relevante de tehnologia informației și 
comunicare în vederea asigurării unei 
furnizări sigure, de înaltă calitate și 
eficiente de servicii medicale 
transfrontaliere.
- standardele privind accesul la dosarul 
medical și, în special, standardele privind 
obținerea consimțământului explicit al 
pacientului pentru accesul la dosarul său 
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medical. 

Or. fr

Justificare

Este important să se prevadă standarde stricte în ceea ce privește accesul la dosarele de 
sănătate și modalitățile de consimțământ explicit pentru accesarea dosarelor individuale de 
sănătate.

Amendamentul 680
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu procedura menționată la 
articolul 19 alineatul (2), Comisia adoptă 
măsurile specifice necesare pentru 
realizarea interoperabilității sistemelor de 
tehnologia informației și comunicare din 
domeniul asistenței medicale, aplicabile 
atunci când statele membre decid să le 
introducă. Aceste măsuri reflectă evoluțiile 
tehnologiilor din domeniul sănătății și din 
medicină și respectă dreptul fundamental la 
protecția datelor personale în conformitate 
cu legislația aplicabilă. Măsurile specifică 
în special standardele și terminologia 
necesare pentru interoperabilitatea 
sistemelor relevante de tehnologia 
informației și comunicare în vederea 
asigurării unei furnizări sigure, de înaltă 
calitate și eficiente de servicii medicale 
transfrontaliere.

În conformitate cu procedura menționată la 
articolul 19 alineatul (2), statele membre
adoptă măsurile specifice necesare pentru 
realizarea interoperabilității sistemelor de 
tehnologia informației și comunicare din 
domeniul asistenței medicale, aplicabile 
atunci când statele membre decid să le 
introducă. Aceste măsuri reflectă evoluțiile 
tehnologiilor din domeniul sănătății și din 
medicină și respectă dreptul fundamental la 
protecția datelor personale în conformitate 
cu legislația aplicabilă. Măsurile specifică 
în special standardele și terminologia 
necesare pentru interoperabilitatea 
sistemelor relevante de tehnologia 
informației și comunicare în vederea 
asigurării unei furnizări sigure, de înaltă 
calitate și eficiente de servicii medicale 
transfrontaliere.

Or. de
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Amendamentul 681
Georgs Andrejevs

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că utilizarea e-
Sănătății și a altor servicii de 
telemedicină: 
(a) aderă la aceleași standarde 
profesionale de calitate și siguranță 
medicală ca și cele în vigoare pentru 
prestarea de asistență medicală 
neelectronică; 
(b) oferă protecție adecvată pacienților, în 
special prin introducerea unor cerințe 
corespunzătoare de reglementare pentru 
medici, similare cu cele utilizate pentru 
prestarea de asistență medicală 
neelectronică.

Or. en

Justificare

Această nouă tehnologie înseamnă nu numai progres, dar ar putea, de asemenea, conduce la 
utilizarea greșită a tehnologiilor informatice și din domeniul comunicațiilor în asistența 
medicală, cu potențiale riscuri asociate pentru pacienți. De aceea, acestor servicii trebuie să 
li se aplice același nivel de garanție, în termeni de calitate și siguranță, ca și actelor medicale 
„standard”. 

Amendamentul 682
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că utilizarea e-
sănătății și a altor servicii de telemedicină 
aderă la aceleași standarde de calitate și 
siguranță ca și cele în vigoare pentru 
prestarea de asistență medicală 
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neelectronică; 

Or. en

Amendamentul 683
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 este eliminat

Or. sv

Justificare

Gestionarea politică a asistenței medicale nu înseamnă, de exemplu, implicarea în modul în 
care ar trebui realizate intervențiile medicale. Aceasta ar trebui să însemne stabilirea de linii 
directoare, realizarea unor evaluări ale eficienței, consilierea cu privire la aspectele 
financiare și monitorizarea calității pentru asigurarea unui nivel acceptabil și conform 
politicii de sănătate. Statele membre și-au organizat sistemul de asistență medicală într-un 
mod sigur și fiabil. Asistența medicală, inclusiv evaluarea noilor produse și metode, ar trebui 
gestionată în continuare la nivel național, în caz contrar existând riscul îngreunării 
birocrației.

Amendamentul 684
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea privind gestionarea noilor
tehnologii medicale

Cooperarea privind gestionarea 
tehnologiilor medicale

1. Statele membre facilitează dezvoltarea și 
funcționarea unei rețele care să facă 
legătura între autoritățile sau organismele 

1. Statele membre facilitează dezvoltarea și 
funcționarea unei rețele care să facă 
legătura între autoritățile sau organismele 
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naționale responsabile de evaluarea 
tehnologiilor medicale.

naționale responsabile de evaluarea 
tehnologiilor medicale.

1a. Comisia Europeană, în consultare cu 
Parlamentul European, înființează un 
cadru operațional pentru rețea, care se 
bazează pe principiile bunei guvernanțe, 
inclusiv transparență, obiectivitate, 
caracterul echitabil al procedurilor și 
participarea deplină a factorilor interesați 
din toate grupurile relevante, inclusiv 
cadrele medicale, reprezentanții 
pacienților, cercetătorii și reprezentanții 
sectorului.

2. Obiectivele rețelei de evaluare a 
tehnologiilor medicale sunt:

2. Obiectivele rețelei de evaluare a 
tehnologiilor medicale sunt:

(a) sprijinirea cooperării dintre autoritățile 
sau organismele naționale;

(a) sprijinirea cooperării dintre autoritățile 
sau organismele naționale;

(aa) identificarea de metode durabile 
pentru stabilirea unui echilibru între 
obiectivele privind accesul la 
medicamente, recompensarea inovațiilor 
și gestionarea bugetelor din domeniul 
sănătății;
(ab) dezvoltarea de proceduri și 
metodologii transparente, obiective, 
integratoare și aplicate la timp care 
echilibrează toate obiectivele;
(ac) asigurarea participării depline a 
tuturor grupurilor relevante din societate, 
inclusiv pacienții, comunitatea medicală, 
cercetătorii și reprezentanții sectorului;

(b) sprijinirea furnizării în timp util de 
informații obiective, fiabile, transparente și 
transferabile privind eficiența pe termen 
scurt și pe termen lung a tehnologiilor 
medicale și favorizarea schimbului eficient 
al acestor informații între autoritățile sau 
organismele naționale.

(b) sprijinirea furnizării în timp util de 
informații obiective, fiabile, transparente și 
transferabile privind eficiența pe termen 
scurt și pe termen lung a tehnologiilor 
medicale și favorizarea schimbului eficient 
al acestor informații între autoritățile sau 
organismele naționale.

3. Statele membre desemnează autoritățile 
sau organismele implicate în rețea, astfel 
cum se menționează la alineatul (1), și 
comunică Comisiei denumirile și 
coordonatele de contact ale autorităților 
sau organismelor respective.

3. Statele membre desemnează autoritățile 
sau organismele implicate în rețea, astfel 
cum se menționează la alineatul (1). 
Comisia permite aderarea la rețea doar 
autorităților care îndeplinesc principiile 
bunei guvernanțe.
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4. În conformitate cu procedura menționată 
la articolul 19 alineatul (2), Comisia adoptă 
măsurile necesare pentru înființarea și 
gestionarea acestei rețele și specifică natura 
și tipul informațiilor care urmează a fi 
schimbate.

4. În conformitate cu procedura menționată 
la articolul 19 alineatul (2), Comisia adoptă 
măsurile necesare pentru înființarea și 
gestionarea acestei rețele în conformitate 
cu obiectivele mai sus menționate și 
specifică natura și tipul informațiilor care 
urmează a fi schimbate.

Or. en

Justificare

Rețeaua propusă trebuie să funcționeze conform principiilor bunei guvernanțe, așa cum s-a 
stabilit în Cartea albă a Comisiei privind guvernanța europeană (2001), în special în ceea ce 
privește deschiderea, responsabilitatea, eficiența și coerența.  Cooperarea privind evaluările 
tehnologiei medicale ar trebui să dea naștere la proceduri transparente, obiective, 
integratoare și aplicate în timp util.  Comisia ar trebui, astfel, să aprobe doar autorități 
pentru evaluarea tehnologiei medicale care îndeplinesc aceste standarde. Acest amendament 
este propus în conexiune cu considerentul 43.

Amendamentul 685
Miroslav Ouzký

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea privind gestionarea noilor 
tehnologii medicale 

Cooperarea privind gestionarea 
tehnologiilor medicale

Or. en

Justificare

Evaluările trebuie să se aplice tuturor tehnologiilor medicale, inclusiv tehnologiilor existente. 
Acest lucru poate facilita o bună alocare a resurselor sistemelor de sănătate ale statelor 
membre.
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Amendamentul 686
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre facilitează dezvoltarea și 
funcționarea unei rețele care să facă 
legătura între autoritățile sau organismele 
naționale responsabile de evaluarea 
tehnologiilor medicale.

1. Statele membre facilitează dezvoltarea și 
funcționarea unei rețele care să facă 
legătura între autoritățile sau organismele 
naționale responsabile de evaluarea 
tehnologiilor medicale. Aceasta stabilește 
o funcționare bazată pe principiile bunei 
guvernanțe, inclusiv transparența, 
obiectivitatea, caracterul echitabil al 
procedurilor și participarea deplină a 
tuturor grupurilor vizate, inclusiv a 
cadrelor medicale, pacienților, 
cercetătorilor și reprezentanților 
sectorului, cu excepția cazurilor în care 
legislația națională împiedică participarea 
uneia sau a mai multor părți interesate.

Or. en

Amendamentul 687
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre facilitează dezvoltarea și 
funcționarea unei rețele care să facă 
legătura între autoritățile sau organismele 
naționale responsabile de evaluarea 
tehnologiilor medicale.

1. Statele membre facilitează dezvoltarea și 
funcționarea unei rețele care să facă 
legătura între autoritățile sau organismele 
naționale responsabile de evaluarea 
tehnologiilor medicale. Pentru 
administrarea rețelei, statele membre 
înființează un sistem bazat pe principiile 
bunei guvernanțe, inclusiv transparență, 
obiectivitate, caracterul echitabil al 
procedurilor și participarea deplină a 
tuturor grupurilor vizate, inclusiv a 
partenerilor sociali, a cadrelor medicale, 
pacienților, cercetătorilor și 
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reprezentanților sectorului.

Or. en

Justificare

Înființarea unei rețele pentru a facilita cooperarea privind gestionarea noilor tehnologii 
medicale ar trebui să implice toate părțile interesante relevante, inclusiv partenerii sociali.

Amendamentul 688
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre facilitează dezvoltarea și 
funcționarea unei rețele care să facă 
legătura între autoritățile sau organismele 
naționale responsabile de evaluarea 
tehnologiilor medicale.

1. Statele membre facilitează dezvoltarea și 
funcționarea unei rețele care să facă 
legătura între autoritățile sau organismele 
naționale responsabile de evaluarea 
tehnologiilor medicale. Pentru 
administrarea rețelei, statele membre 
înființează un sistem bazat pe principiile 
bunei guvernanțe, inclusiv transparență, 
obiectivitate, caracterul echitabil al 
procedurilor și participarea deplină a 
tuturor grupurilor vizate, inclusiv a 
partenerilor sociali, a cadrelor medicale, 
pacienților, cercetătorilor și 
reprezentanților sectorului.

Or. en

Justificare

Înființarea unei rețele pentru a facilita cooperarea privind gestionarea noilor tehnologii 
medicale ar trebui să implice toate părțile interesante relevante, inclusiv partenerii sociali.
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Amendamentul 689
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre facilitează dezvoltarea și 
funcționarea unei rețele care să facă 
legătura între autoritățile sau organismele 
naționale responsabile de evaluarea 
tehnologiilor medicale.

1. Statele membre facilitează dezvoltarea și 
funcționarea unei rețele care să facă 
legătura între autoritățile sau organismele 
naționale responsabile de evaluarea 
tehnologiilor medicale. Pentru 
administrarea rețelei, statele membre 
înființează un sistem bazat pe principiile 
bunei guvernanțe, inclusiv transparența, 
obiectivitatea, caracterul echitabil al 
procedurilor și participarea deplină a 
tuturor grupurilor vizate, inclusiv a 
partenerilor sociali, a cadrelor medicale, 
pacienților, cercetătorilor și 
reprezentanților sectorului.

Or. en

Justificare

Înființarea unei rețele pentru a facilita cooperarea privind gestionarea noilor tehnologii 
medicale ar trebui să implice toate părțile interesante relevante, inclusiv partenerii sociali.

Amendamentul 690
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia stabilește, în acord cu 
Parlamentul European, un cadru 
operațional privind rețeaua, bazat pe 
principiile bunei guvernanțe, inclusiv 
transparența, obiectivitatea și 
imparțialitatea procedurilor, precum și pe 
participarea actorilor din toate grupurile 
sociale interesate, inclusiv medici, 
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pacienți și reprezentanți ai sectorului 
industrial.

Or. fr

Justificare

Pentru a se garanta faptul că cooperarea instituțională dintre autoritățile naționale sau 
organismele de evaluare a tehnologiilor medicale conduce la un proces decizional echilibrat, 
informat și transparent, rețeaua trebuie să fie deschisă participării părților interesate.

Amendamentul 691
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Rețeaua va funcționa pe baza unui 
cadru operațional, bazat pe principiile de 
bună guvernanță. Aceste principii includ, 
printre altele, transparența procedurilor, 
un drept formal la apel, obiectivitate, 
imparțialitate și implicarea deplină a 
tuturor părților interesate relevante.

Or. de

Justificare

Atât calitatea, cât și credibilitatea rezultatelor activității rețelei vor fi consolidate de 
aplicarea principiilor bunei guvernanțe, cum ar fi transparența procedurală și dreptul la 
apel. Părțile interesate cum ar fi pacienții, doctorii și reprezentanții sectorului pot adăuga 
valoare substanțială în evaluarea tehnologiilor de asistență medicală și ar trebui, astfel, să 
fie pe deplin implicate în procedurile de lucru.
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Amendamentul 692
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Obiectivele rețelei de evaluare a 
tehnologiilor medicale sunt:

2. Obiectivele rețelei de evaluare a 
tehnologiilor medicale sunt:

(a) sprijinirea cooperării dintre 
autoritățile sau organismele naționale;

(a) identificarea de soluții durabile pentru 
atingerea unui echilibru între obiectivele 
privind sănătatea publică, accesul la 
medicamente, recompensarea inovațiilor 
și gestionarea bugetelor din domeniul 
sănătății;
(aa) dezvoltarea de proceduri și de 
metodologii transparente privind aceste 
obiective;
(ater) asigurarea participării tuturor 
părților interesate, în special a pacienților, 
a comunității medicale și a sectorului 
industrial, la alegerile care pot influența 
sănătatea publică, inovarea și 
competitivitatea Uniunii Europene pe 
termen mediu și lung;

(b) sprijinirea furnizării în timp util de 
informații obiective, fiabile, transparente și 
transferabile privind eficiența pe termen 
scurt și pe termen lung a tehnologiilor 
medicale și favorizarea schimbului eficient 
al acestor informații între autoritățile sau 
organismele naționale. 

(b) sprijinirea furnizării în timp util de 
informații obiective, fiabile, transparente și 
transferabile privind eficiența pe termen 
scurt și pe termen lung a tehnologiilor 
medicale și favorizarea schimbului eficient 
al acestor informații între autoritățile sau 
organismele naționale.

(ba) analizarea naturii și tipului de 
informații care pot fi schimbate;

Or. fr

Justificare

Principalul obiectiv al rețelei trebuie să corespundă cu obiectivul evaluării tehnologiilor 
medicale: o utilizare optimă a resurselor medicale pentru o finanțare durabilă a sistemelor 
de sănătate, accesul rapid al pacienților la medicamente și acordarea atenției cuvenite 
inovării medicale. Rețeaua trebuie, prin urmare, să includă toate părțile interesate, astfel 
cum este indicat în concluziile și recomandările Forumului.
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Amendamentul 693
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea furnizării în timp util de 
informații obiective, fiabile, transparente și 
transferabile privind eficiența pe termen 
scurt și pe termen lung a tehnologiilor 
medicale și favorizarea schimbului eficient 
al acestor informații între autoritățile sau 
organismele naționale. 

(b) sprijinirea furnizării în timp util de 
informații obiective, fiabile, transparente și 
transferabile privind eficiența pe termen 
scurt și pe termen lung a tehnologiilor 
medicale, precum și în ceea ce privește 
posibilele efecte secundare și efecte 
asupra societății, și favorizarea schimbului 
eficient al acestor informații între 
autoritățile sau organismele naționale; 

Or. de

Justificare

Acest articol prevede cooperarea între birourile responsabile cu evaluarea tehnologiei 
medicale în sistemele naționale de sănătate. Aceste birouri dețin informații nu doar privind 
eficiența, dar și despre posibile efecte secundare și schimbări sociale. De aceea, ar trebui să 
aibă loc un schimb privind aceste aspecte.

Amendamentul 694
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În conformitate cu procedura 
menționată la articolul 19 alineatul (2), 
Comisia adoptă măsurile necesare pentru 
înființarea și gestionarea acestei rețele și 
specifică natura și tipul informațiilor care 
urmează a fi schimbate.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 695
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În conformitate cu procedura 
menționată la articolul 19 alineatul (2),
Comisia adoptă măsurile necesare pentru 
înființarea și gestionarea acestei rețele și 
specifică natura și tipul informațiilor care 
urmează a fi schimbate.

4. Comisia colaborează cu statele membre 
pentru a adopta măsurile necesare pentru 
înființarea și gestionarea acestei rețele și 
specifică natura și tipul informațiilor care 
urmează a fi schimbate.

Or. en

Justificare

Nu este necesar ca Comisia să adopte măsuri cu caracter obligatoriu pentru gestionarea 
Rețelelor de evaluare a tehnologiilor medicale.

Amendamentul 696
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În conformitate cu procedura menționată 
la articolul 19 alineatul (2), Comisia 
adoptă măsurile necesare pentru înființarea 
și gestionarea acestei rețele și specifică 
natura și tipul informațiilor care urmează a 
fi schimbate.

4. În conformitate cu procedura menționată 
la articolul 19 alineatul (3), Comisia 
adoptă măsurile necesare pentru înființarea 
și gestionarea acestei rețele și specifică 
natura și tipul informațiilor care urmează a 
fi schimbate.

Or. de

Justificare

Acest alineat se referă la procedura de comitologie care trebuie aplicată. În ceea ce privește 
acest punct important, Parlamentul European trebuie să se asigure că are posibilitatea de a-
și exercita influența în noua procedură (dreptul de control).
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Amendamentul 697
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În conformitate cu procedura menționată 
la articolul 19 alineatul (2), Comisia adoptă 
măsurile necesare pentru înființarea și
gestionarea acestei rețele și specifică 
natura și tipul informațiilor care urmează 
a fi schimbate.

4. În conformitate cu procedura menționată 
la articolul 19 alineatul (2), Comisia adoptă 
măsurile necesare pentru înființarea,
gestionarea și transparența acestei rețele.

Or. fr

Justificare

Rețeaua trebuie să funcționeze în mod transparent pentru ca deciziile luate în urma 
schimbului de informații să fie credibile.

Rețeaua trebuie să stabilească tipul de informații care pot fi schimbate. Toți participanții la 
rețea trebuie să fie implicați în această discuție, care trebuie să reprezinte una dintre primele 
activități ale rețelei.

Amendamentul 698
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre transmit Comisiei cel 
puțin o dată pe an datele menționate la 
alineatul (1), cu excepția datelor care sunt 
deja culese în temeiul Directivei 
2005/36/CE.

2. Statele membre transmit Comisiei, în 
scopuri statistice, cel puțin o dată pe an 
datele menționate la alineatul (1), cu 
excepția datelor care sunt deja culese în 
temeiul Directivei 2005/36/CE.

Or. de
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Amendamentul 699
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3 - paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Colectarea datelor în temeiul prezentului 
articol se face în strânsă legătură cu 
colectarea datelor oferite de Comisia 
administrativă pentru securitatea socială 
a lucrătorilor migranți.

Or. en

Amendamentul 700
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este asistată de un comitet 
compus din reprezentanții statelor membre 
și prezidat de reprezentantul Comisiei.

1. Comisia este asistată de un comitet 
compus din reprezentanții statelor membre 
și prezidat de un reprezentant al statelor 
membre.

Comitetul consultă părțile interesate, cum 
ar fi reprezentanții organismelor 
finanțatoare, inclusiv fondurile mutuale, 
ai pacienților și ai cadrelor medicale
(inclusiv spitalele), imediat ce consideră 
necesar sau la cererea uneia dintre părțile 
interesate.

Or. fr

Justificare

În materie de sănătate, doar statele membre sunt competente; prin urmare, este de 
competența unui reprezentant al acestora să prezideze comitetul. În plus, acesta trebuie să fie 
în măsură să consulte părțile interesate.
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Amendamentul 701
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este asistată de un comitet 
compus din reprezentanții statelor membre 
și prezidat de reprezentantul Comisiei.

1. Comisia este asistată de un comitet 
compus din reprezentanții statelor membre
și prezidată de statele membre. Comitetul 
poate fi completat de reprezentanții 
pacienților, ai organizațiilor de 
contribuabili și ai cadrelor medicale.

Or. en

Justificare

Comitologia propusă va conduce la un proces nedemocratic și lipsit de transparență. Pentru 
a oferi mai multă transparență acestui proces, statele membre și părțile interesate ar trebui 
să joace un rol mai important.

Amendamentul 702
Georgs Andrejevs

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este asistată de un comitet 
compus din reprezentanții statelor membre 
și prezidat de reprezentantul Comisiei.

1. Comisia este asistată de un comitet 
compus din reprezentanții statelor membre 
și prezidat de reprezentantul Comisiei. În 
acest proces, Comisia asigură consultarea 
experților din grupurile relevante de 
pacienți și cadre medicale într-o manieră 
corespunzătoare, în special în contextul 
aplicării acestei directive, și prezintă un 
raport echilibrat privind aceste consultări. 

Or. en
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Justificare

Aplicarea acestei directive poate fi realizată doar prin implicarea tututor părților relevante. 
De aceea, un mecanism corespunzător de consultare ar trebui instituit pentru a asista acest 
comitet de asistență medicală transfrontalieră. 

Amendamentul 703
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cinci ani de la data 
menționată la articolul 22 alineatul (1),
Comisia întocmește un raport privind 
aplicarea prezentei directive, pe care îl 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului.

În termen de trei ani de la data menționată 
la articolul 22 alineatul (1) și ulterior cel 
puțin la fiecare cinci ani, Comisia 
întocmește un raport privind aplicarea 
prezentei directive, pe care îl înaintează 
Parlamentului European și Consiliului. 
Acest raport acordă o atenție deosebită 
consecințelor aplicării prezentei directive 
asupra accesului la asistența și la 
serviciile de sănătate din punct de vedere 
financiar și geografic, asupra mobilității 
pacienților și asupra tuturor părților 
participante la sistemele de sănătate din 
statele membre. În acest raport intervin 
toate părțile interesate și toți participanții, 
infrastructurile și sistemele de sănătate 
din statele membre, inclusiv spitalele și 
organismele finanțatoare. Dacă este 
necesar, Comisia anexează la raport 
propuneri de modificări legislative.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se precizeze termenele pentru întocmirea rapoartelor, elementele care trebuie 
luate în considerare în mod mai special, precum  și părțile interesate care trebuie în mod 
absolut să fie integrate în procesul de evaluare a punerii în practică și aplicării prezentei 
directive.
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Amendamentul 704
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură că informațiile 
necesare sunt colectate pentru realizarea 
unui registru privind deplasările 
transfrontaliere ale pacienților și ale 
personalului calificat, în vederea depășirii 
prompte a oricăror probleme și 
încurajând, în același timp, beneficiile 
care rezultă din aceasta. Comisia include 
aceste informații în raportul menționat la 
punctul 1.

Or. nl

Amendamentul 705
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop și fără să aducă atingere 
articolului 22, statele membre comunică 
Comisiei orice măsură introdusă, 
modificată sau menținută în vederea 
punerii în aplicare a procedurilor 
prevăzute la articolele 8 și 9.
.

În acest scop și fără să aducă atingere 
articolului 22, statele membre comunică 
Comisiei orice măsură luată în vederea 
punerii în aplicare a directivei.

Or. nl

Justificare

Directiva privind serviciile conține dispoziții privind procedurile de evaluare reciprocă. Ar 
trebui introduse proceduri similare cu privire la articolul 5, care să reflecte principiile 
generale adoptate la reuniunea europeană la nivel înalt din 6 iunie 2006 pentru ca metoda 
deschisă de coordonare să fie obligatorie, dată fiind diversitatea sistemelor medicale 
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existente și competențele statelor membre în ceea ce privește organizarea acestor sisteme.

Amendamentul 706
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive la … [un an de la intrarea în 
vigoare a acesteia]. 

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive la … [trei ani de la intrarea în 
vigoare a acesteia]. 

Or. fr

Justificare

Este imposibil de respectat un termen de transpunere atât de scurt. Se pare că studiul de 
impact realizat de Comisie nu a acoperit toate posibilele efecte care decurg din mobilitatea 
din ce în ce mai mare a pacienților și nici progresele necesare în organizarea sistemelor 
noastre medicale respective.
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