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Amendamentul 189
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă are drept obiectiv 
completarea cadrului existent de 
coordonare a sistemelor de securitate 
socială (Regulamentul 1408/71/CEE și 
Regulamentul 883/2004/CE care îi 
succede acestuia) în vederea aplicării 
drepturilor pacienților în contextul 
furnizării unei asistențe medicale 
transfrontaliere sigure, de înaltă calitate și 
eficiente. Prezenta directivă stabilește un 
cadru general pentru drepturile 
pacienților în condițiile mobilității 
transfrontaliere.

Or. en

Justificare

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient,  the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Amendamentul 190
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește un cadru 
general pentru furnizarea unei asistențe 

Prezenta directivă instituie norme privind 
accesul la asistență medicală sigură și de 
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medicale transfrontaliere sigure, de înaltă 
calitate și eficiente.

înaltă calitate într-un alt stat membru și 
creează mecanisme de cooperare în 
domeniul asistenței medicale între statele 
membre, respectând pe deplin 
competențele naționale în ceea ce privește 
organizarea și furnizarea de asistență 
medicală.

La aplicarea prezentei directive statele 
membre țin cont de următoarele principii: 
universalitate, acces la îngrijire de bună 
calitate, echitate și solidaritate. 

Or. en

Justificare

Prima parte a amendamentului își propune să clarifice obiectivele directivei. Al doilea 
paragraf a fost mutat de la articolul 5 din propunerea Comisiei, deoarece este mai indicat ca 
aceste principii să fie enunțate la prezentul articol.  

Amendamentul 191
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă instituie norme privind
rambursarea costurilor asistenței 
medicale primite în alt stat membru de 
către pacienții care au ales să meargă în 
respectivul stat membru pentru asistență 
medicală și creează mecanisme de 
cooperare între statele membre în 
legătură cu evaluarea tehnologiei 
medicale, centrele de referință și e-
medicina, respectând pe deplin 
competențele naționale în ceea ce privește 
organizarea și furnizarea de asistență 
medicală, în conformitate cu următoarele 
principii: acces universal, solidaritate, 
abordabilitate, accesibilitate teritorială 
egală și control democratic.
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Or. en

Justificare

Diferitele obiective cuprinse în prezenta directivă sunt mai bine specificate în această 
formulare. Este important să se evidențieze încă din partea în care se expune scopul directivei 
responsabilitățile statelor membre și principiile care ar trebui respectate în cadrul politicii 
din domeniul sănătății.

Amendamentul 192
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă instituie norme privind 
accesul la asistență medicală sigură și de 
înaltă calitate într-un alt stat membru și 
creează mecanisme de cooperare în 
domeniul asistenței medicale între statele 
membre, respectând pe deplin 
competențele naționale în ceea ce privește 
organizarea și furnizarea de asistență 
medicală.

Or. en

Justificare

Scopul directivei ar trebui să reflecte competența statelor membre în ceea ce privește 
organizarea și furnizarea asistenței medicale, în conformitate cu articolul 152 din Tratat.

Amendamentul 193
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

accesul la asistență medicală sigură și de 
înaltă calitate într-un alt stat membru și 
creează mecanisme de cooperare în 
domeniul asistenței medicale între statele 
membre, respectând pe deplin 
competențele naționale în ceea ce privește 
organizarea și furnizarea de asistență 
medicală.

Or. en

Justificare

Scopul prezentei directive ar trebui să fie strict accesul la asistență medicală sigură și de 
înaltă calitate. Organizarea și furnizarea serviciilor de asistență medicală intră în 
competența statelor membre, potrivit articolului 152 alineatul (5).

Amendamentul 194
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă instituie norme pentru
accesul la asistență medicală sigură și de 
înaltă calitate într-un alt stat membru și 
creează mecanisme de cooperare în 
domeniul asistenței medicale între statele 
membre, respectând pe deplin 
responsabilitățile naționale în ceea ce 
privește organizarea și furnizarea de 
asistență medicală.

Or. de

Justificare

Scopul nu este acela de a stabili norme generale pentru asistența medicală transfrontalieră, 
ci de a crește mobilitatea pacienților.
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Amendamentul 195
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă stabilește un cadru 
general pentru accesul cetățenilor UE la 
asistență medicală sigură, de înaltă 
calitate și eficientă, în condiții echitabile și 
creează mecanisme de cooperare între 
statele membre în materie de asistență 
medicală, respectând competențele 
naționale referitoare la organizarea și 
acordarea asistenței medicale.

Or. es

Justificare

Propunerea actuală, care se concentrează pe mobilitatea pacienților, poate fi considerată 
benefică doar pentru un anume tip de cetățeni (informați, cu putere de cumpărare mare și 
cunoscători de limbi străine), dar aceștia reprezintă o minoritate. 

Se propune ca obiectivul propunerii să nu se concentreze doar asupra abordării mobilității 
pacienților (care afectează doar o minoritate), ci și asupra ameliorării calității și siguranței 
asistenței, precum și asupra cooperării dintre statele membre, aspecte care ar fi în beneficiul 
majorității cetățenilor.

Amendamentul 196
Edite Estrela

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă prevede un cadru 
general pentru accesul la o asistență 
medicală transfrontalieră sigură, de înaltă 
calitate și eficientă, fără a aduce atingere 
competențelor naționale privind 
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organizarea și furnizarea de asistență 
medicală, în conformitate cu articolul 152 
alineatul (5) din Tratatul CE. 

Or. pt

Amendamentul 197
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În conformitate cu mandatul de serviciu-
public conferit sistemelor de asistență 
medicală ale statelor membre, pe baza 
principiilor universalității, accesului la 
tratament de înaltă calitate, echității și 
solidarității, prezenta directivă stabilește 
un cadru general pentru furnizarea unei 
asistențe medicale transfrontaliere sigure, 
de înaltă calitate și eficiente și pentru 
rambursarea costurilor asistenței 
medicale transfrontaliere.

Or. fr

Justificare

În primul articol din directivă ar trebui să se facă referire la principiile care reglementează 
funcționarea sistemelor de asistență medicală și ar trebui să se specifice faptul că directiva 
își propune, de asemenea, să stabilească condițiile care reglementează rambursarea 
costurilor asistenței medicale furnizate într-un stat membru diferit de statul membru de 
afiliere.
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Amendamentul 198
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă stabilește un cadru 
general pentru asistența medicală 
transfrontalieră și își propune să 
îmbunătățească accesibilitatea, calitatea 
și eficiența sistemelor de sănătate din 
statele membre.

Or. nl

Justificare

Prezenta directivă este alcătuită din două părți: una se referă la drepturile pacienților 
aferente asistenței medicale transfrontaliere, iar cealaltă se referă la anumite aspecte mai 
generale legate de organizarea sistemului de sănătate, inclusiv, printre altele, la obligația 
statelor membre de a coopera.

Amendamentul 199
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Nu este de dorit să se creeze o diferență între serviciile medicale naționale și transnaționale. 
Pacienții care stau în propria țară ar trebui să se bucure de aceleași drepturi ca și acei 
pacienți care beneficiază sau doresc să beneficieze de tratamente și servicii în alt stat 
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membru.

Amendamentul 200
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă stabilește un cadru 
general pentru drepturile pacienților legate 
de asistența medicală transfrontalieră.

Or. da

Justificare

Prezenta directivă nu are rolul de a defini calitatea, siguranța și eficiența asistenței medicale, 
ci de a clarifica situația drepturilor pacienților care beneficiază de tratament în străinătate.

Amendamentul 201
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă stabilește un cadru 
general pentru furnizarea gratuită a unei 
asistențe medicale transfrontaliere sigure, 
de înaltă calitate și eficiente, în cazul în 
care sunt necesare proceduri medicale 
ultra-specializate care nu există în țara de 
rezidență.

Or. pl

Justificare

Asistența medicală nu poate fi universală decât dacă este gratuită, altfel ar fi accesibilă în 
practică doar unui număr limitat de persoane. Totodată, directiva ar trebui să se aplice în 
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situații în care este nevoie de proceduri medicale ultra-specializate care nu există în țara de 
rezidență.

Amendamentul 202
Iles Braghetto

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Criteriul eficacității este necesar pentru a împiedica „migrația pasivă” către alte servicii 
medicale și pentru a demonstra că serviciile în cauză pot trata în mod corespunzător boala 
pentru care pacientul s-a deplasat într-un stat membru diferit de al său.

Amendamentul 203
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă stabilește un cadru 
general pentru furnizarea unei asistențe 
medicale transfrontaliere sigure, de înaltă 
calitate și eficiente. Scopul asistenței 
medicale este de a asigura o bună stare de 
sănătate și o bună îngrijire în condiții 
egale pentru întreaga populație. Îngrijirea 
se acordă cu respectarea egalității de 
tratament și a demnității personale.

Or. sv
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Amendamentul 204
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Toți cetățenii UE beneficiază de un acces 
liber și egal la asistență medicală, pe rând 
și în funcție de gradul de urgență.

Or. da

Justificare

În cadrul sistemului de asistență medicală, un element vital pentru responsabilitatea socială a 
UE îl reprezintă aderarea la principiile „respectării rândului”, al „gradului de urgență” și 
al „accesului liber și echitabil”. Aceste principii stabilesc faptul că pacienții trebuie să 
beneficieze de tratament după o evaluare profesională a stării lor de sănătate, a nivelului de 
durere și a altor probleme și în funcție de timpul de așteptare. Accesul liber și echitabil se 
referă la faptul că asistența medicală ar trebui să fie gratuită și că nimeni nu poate sări peste 
rând pentru a fi tratat înaintea altcuiva ca urmare a situației sale financiare, a statutului său 
sau a altor criterii discriminatorii.

Amendamentul 205
Kartika Tamara Liotard

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest cadru general, statele membre 
rămân responsabile de furnizarea unei 
asistențe medicale sigure, de înaltă 
calitate, eficientă și suficientă din punct 
de vedere cantitativ pentru cetățenii de pe 
teritoriul lor. Statele membre nu pot în 
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niciun caz să desființeze asistența 
medicală de pe teritoriul lor ca urmare a 
disponibilității acesteia în alte state 
membre.
Prezenta directivă nu trebuie în niciun 
caz să încurajeze statele membre să-și 
desființeze propriul sistem de asistență 
medicală.
În plus, prezenta directivă nu trebuie să 
aibă ca rezultat încurajarea în niciun fel a 
pacienților de a merge în alt stat membru 
pentru a beneficia de asistență medicală.

Or. nl

Justificare

Asistența medicală rămâne indiscutabil responsabilitatea fiecărui stat membru și nu poate și 
nu trebuie să existe speranța de a o lăsa în seama altui stat membru. Directiva nu trebuie să 
încurajeze statele membre să paseze responsabilitatea pe umerii Uniunii Europene sau să 
încurajeze companiile de asigurări să cumpere asistență medicală în străinătate din motive 
economice.

Amendamentul 206
Edite Estrela

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă se aplică persoanelor 
asigurate la un sistem de sănătate sau 
care sunt beneficiare ale acestuia și care 
beneficiază de asistență medicală 
transfrontalieră pe baza unei necesități 
stabilite de sistemul de sănătate în cauză.

Or. pt
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Amendamentul 207
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă se aplică prestării de 
servicii de asistență medicală, definite la 
articolul 4, și care nu sunt garantate prin 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială.

Or. es

Justificare

Necesitatea ca această directivă să reglementeze asistența medicală transfrontalieră și 
mobilitatea pacientului este discutabilă, întrucât acest lucru este deja garantat de actuala 
legislație comunitară privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Regulamentul 
(CE) nr. 883/2004). Ar trebui bine delimitate domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) 
nr. 883/2004 și cel al prezentei directive.

Amendamentul 208
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă se aplică prestării de 
servicii de asistență medicală.

Or. en

Justificare

Adăugirile sunt considerate inutile, ele fiind menționate la definiția asistenței medicale de la 
articolul 4 litera (a).
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Amendamentul 209
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă se aplică prestării de 
servicii de asistență medicală 
transfrontalieră și în cazul pacienților 
individuali care aleg să recurgă la servicii 
de asistență medicală din străinătate.
Prezenta directivă nu ar trebui să 
încurajeze furnizarea asistenței medicale 
transfrontaliere sau trimiterea pacienților 
prin sistemul de securitate socială al unui 
stat membru către structurile de asistență 
medicală ale altui stat membru, cu scopul 
de a beneficia de asistență medicală.

Or. fr

Justificare

La Commission ne respecte pas les dispositions des traités en matière de systèmes de santé, 
sachant que l'organisation, la fourniture et le financement des soins de santé relèvent de la 
seule compétence des Etats membres. Par conséquent il est nécessaire de supprimer cette 
référence. Il est également nécessaire de préciser quels types de patients sont concernés par 
cette directive. Il convient enfin de souligner que cette directive ne doit pas constituer un 
moyen pour un Etat membre de se défausser de sa mission d'intérêt général par l'envoi 
généralisé de patients dans d'autres Etats membres, ce au détriment de ses propres patients 
qui ne bénéficieraient plus de soins de proximité et des patients des Etats membres d'accueil 
qui pourraient voir augmenter les délais d'attente.

Amendamentul 210
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

servicii de asistență medicală 
transfrontalieră fără a ține seama de 
modul de organizare, de furnizare și de 
finanțare a acesteia și nici de caracterul 
public sau privat al său.

Or. en

Justificare

Clarificare

Amendamentul 211
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Furnizarea de asistență medicală fără o dimensiune transfrontalieră rămâne 
responsabilitatea statelor membre.

Amendamentul 212
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

servicii de asistență medicală 
transfrontalieră fără a ține seama de 
modul de organizare, de furnizare și de 
finanțare a acesteia și nici de caracterul 
public sau privat al său.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament clarifică faptul că numai asistența medicală transfrontalieră este 
cuprinsă în domeniul de aplicare al prezentei directive.

Amendamentul 213
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. nl

Amendamentul 214
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se aplică prestării de 
servicii de asistență medicală fără a ține 
seama de modul de organizare, de furnizare 
și de finanțare a acesteia și nici de 

Prezenta directivă se aplică prestării de 
servicii de asistență medicală fără a ține 
seama de modul de organizare, de furnizare 
și de finanțare a acesteia și nici de 
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caracterul public sau privat al său. caracterul public sau privat al său. 
Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
serviciilor orientate în principal pe 
domeniul asistenței medicale de lungă 
durată, îndeosebi în cazul acelor servicii 
oferite pe o perioadă prelungită menite să 
susțină persoanele care necesită asistență 
pentru efectuarea activităților de rutină de 
zi cu zi.

Or. en

Amendamentul 215
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate statele membre au dreptul, în 
conformitate cu prezenta directivă, să 
decidă dacă asistența medicală de pe 
teritoriul lor trebuie asigurată de către 
sectorul public.

Or. da

Justificare

Este crucial pentru calitatea serviciilor oferite de sistemul public de asistență medicală să nu 
se ofere resurse sau personal furnizorilor privați de servicii medicale. Furnizorii privați de 
servicii medicale oferă numai acele servicii care sunt mai atractive din punct de vedere 
financiar, lăsându-le pe toate celelalte în seama sistemului public.

Amendamentul 216
Johannes Blokland, Kathy Sinnott

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu aduce atingere 



AM\766244RO.doc 19/67 PE418.304v02-00

RO

dreptului statelor membre de a stabili 
criterii etice în domeniul asistenței 
medicale oferite pe sau de pe teritoriul lor.

Or. en

Justificare

Articolul 55 coroborat cu articolul 46 alineatul (1) din Tratatul UE stipulează că dispozițiile 
prezentului capitol și măsurile luate în conformitate cu acesta nu aduc atingere aplicabilității 
dispozițiilor stabilite prin legi, reglementări sau măsuri administrative referitoare la 
tratamentul special aplicat străinilor din motive de politică, siguranță sau sănătate publică.  
Prin urmare, statele membre pot stabili criterii de etică medicală pentru serviciile lor 
medicale.

Amendamentul 217
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a îndeplini misiunile de interes 
general încredințate sistemelor lor de 
sănătate, statele membre urmăresc în 
aplicarea prezentei directive principiile 
interesului general, și anume principiile 
universalității, accesului la îngrijire de 
bună calitate, echității, solidarității și 
abordabilității serviciilor de sănătate. 
Pentru a garanta un nivel ridicat al 
sănătății publice, în conformitate cu 
cerințele articolului 152 din Tratat, statele 
membre ar trebui să acorde întâietate 
acestor principii, în cazul în care acestea 
sunt în contradicție cu dispozițiile 
prezentei directive. 

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificată relația dintre aplicarea prezentei directive și principiile de interes 
general. Cum serviciile medicale sunt servicii de interes general, ar trebui să se acorde 
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prioritate considerentelor vizând sănătatea publică și alte interese publice pentru a atinge 
obiectivele menționate la articolele 16 și 152 din Tratatul CE.  

Amendamentul 218
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a îndeplini misiunile de interes 
general încredințate sistemelor lor de 
sănătate, statele membre urmăresc în 
aplicarea prezentei directive principiile 
interesului general, și anume principiile 
universalității, accesului la îngrijire de 
bună calitate, echității, solidarității și 
abordabilității serviciilor de sănătate. 
Pentru a garanta un nivel ridicat al 
sănătății publice, în conformitate cu 
cerințele articolului 152 din Tratat, statele 
membre ar trebui să acorde întâietate 
acestor principii, în cazul în care acestea 
sunt în contradicție cu dispozițiile 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificată relația dintre aplicarea prezentei directive și principiile de interes 
general. Cum serviciile medicale sunt servicii de interes general, ar trebui să se acorde 
prioritate considerentelor vizând sănătatea publică și alte interese publice pentru a atinge 
obiectivele menționate la articolul 152 din Tratatul CE.
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Amendamentul 219
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a garanta un nivel ridicat al 
sănătății publice, în conformitate cu 
cerințele articolului 152 din Tratatul CE, 
statele membre ar trebui să acorde 
întâietate principiilor menționate la 
articolul 1, în cazul în care dispozițiile 
prezentei directive sunt în contradicție cu 
principiile respective.

Or. en

Amendamentul 220
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – literele –aa și –ab (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) Directivei 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale;
(-ab) Directivei 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte 
juridice ale serviciilor societății 
informaționale, în special ale comerțului 
electronic, pe piața internă;

Or. en
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Amendamentul 221
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – literele –aa și –ab (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) Directivei 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale;
(-ab)Directiva 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte 
juridice ale serviciilor societății 
informaționale, în special ale comerțului 
electronic, pe piața internă;

Or. en

Justificare

Trimiterile la aceste directive au fost mutate de la articolul 5.

Amendamentul 222
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 –litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Regulamentelor privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială, în special 
articolul 22 din Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 
privind aplicarea regimurilor de securitate 
socială în raport cu lucrătorii salariați și cu 
familiile acestora care se deplasează în 
cadrul Comunității și Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială.

(f) Regulamentelor privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială, în special 
articolele 19, 20, 22 și 25 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al 
Consiliului din 14 iunie 1971 privind 
aplicarea regimurilor de securitate socială 
în raport cu lucrătorii salariați și cu 
familiile acestora care se deplasează în 
cadrul Comunității și articolele 17, 18, 19, 
20, 27 și 28 din Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială.
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Or. nl

Amendamentul 223
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Regulamentelor privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială, în special 
articolul 22 din Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 
privind aplicarea regimurilor de securitate 
socială în raport cu lucrătorii salariați și cu 
familiile acestora care se deplasează în 
cadrul Comunității și Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială.

(f) Regulamentelor privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială, în special 
articolul 22 din Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 
privind aplicarea regimurilor de securitate 
socială în raport cu lucrătorii salariați și cu 
familiile acestora care se deplasează în 
cadrul Comunității și Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială și normelor de aplicare ale 
acestora.

Or. fr

Justificare

Pentru mai multă precizie ar trebui să se facă referire la textele complementare.

Amendamentul 224
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – literele ga și gb (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) Directivei 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale;
(gb) Directivei 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte 
juridice ale serviciilor societății 



PE418.304v02-00 24/67 AM\766244RO.doc

RO

informaționale, în special ale comerțului 
electronic, pe piața internă;

Or. fr

Amendamentul 225
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) Directivei 2002/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea 
standardelor de calitate și securitate 
pentru colectarea, controlul, prelucrarea, 
stocarea și distribuirea sângelui uman și a 
componentelor sanguine și de modificare 
a Directivei 2001/83/CE;

Or. en

Amendamentul 226
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) Directivei 2004/23/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind stabilirea 
standardelor de calitate și securitate 
pentru donarea, obținerea, controlul, 
prelucrarea, conservarea, stocarea și 
distribuirea țesuturilor și a celulelor 
umane;

Or. en
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Amendamentul 227
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera gc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) Directivei 92/49/CEE de coordonare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative privind asigurarea 
generală directă în afară de asigurarea de 
viață, în ceea ce privește competențele de 
executare conferite Comisiei;

Or. en

Amendamentul 228
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) Directivei 92/49/CEE a Consiliului 
din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor 
cu putere de lege și actelor administrative 
privind asigurarea generală directă și de 
modificare a Directivelor 73/239/CEE și 
88/357/CEE (a treia directivă privind 
„asigurarea generală”);

Or. nl
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Amendamentul 229
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care sunt respectate 
condițiile de acordare a autorizației de 
deplasare într-un alt stat membru pentru 
a beneficia de tratamentul corespunzător 
în temeiul articolului 22 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, se 
aplică dispozițiile regulamentului 
respectiv, iar dispozițiile de la articolele 6, 
7, 8 și 9 din prezenta directivă nu se 
aplică. În schimb, în cazul în care o 
persoană asigurată dorește să beneficieze 
de asistență medicală într-un alt stat 
membru în alte circumstanțe, se aplică 
articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta 
directivă, iar articolul 22 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 nu se 
aplică. Cu toate acestea, în cazul în care 
condițiile de acordare a autorizației 
stabilite la articolul 22 alineatul (2) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sunt 
îndeplinite, se acordă autorizația și 
prestațiile prevăzute în conformitate cu 
regulamentul menționat. În acest caz, 
articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta directivă 
nu se aplică.

eliminat

Or. fr

Justificare

Acest articol are o structură inutil de complicată și trebuie simplificat. Este foarte dificil 
pentru un pacient să își dea seama dacă beneficiază de dispozițiile Regulamentului 1408/71 
sau de cele ale prezentei directive, iar această apreciere ar trebui să fie lăsată în sarcina 
autorităților statului membru de afiliere. Autoritățile respective ar trebui să-și motiveze 
decizia.
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Amendamentul 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care sunt respectate 
condițiile de acordare a autorizației de 
deplasare într-un alt stat membru pentru 
a beneficia de tratamentul corespunzător 
în temeiul articolului 22 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, se 
aplică dispozițiile regulamentului 
respectiv, iar dispozițiile de la articolele 6, 
7, 8 și 9 din prezenta directivă nu se 
aplică. În schimb, în cazul în care o 
persoană asigurată dorește să beneficieze 
de asistență medicală într-un alt stat 
membru în alte circumstanțe, se aplică 
articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta 
directivă, iar articolul 22 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 nu se 
aplică. Cu toate acestea, în cazul în care 
condițiile de acordare a autorizației 
stabilite la articolul 22 alineatul (2) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sunt 
îndeplinite, se acordă autorizația și 
prestațiile prevăzute în conformitate cu 
regulamentul menționat. În acest caz, 
articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta directivă 
nu se aplică.

eliminat

Or. es

Justificare

Eliminat din motive de claritate juridică pentru armonizare cu amendamentul la articolul 2.
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Amendamentul 231
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care sunt respectate 
condițiile de acordare a autorizației de 
deplasare într-un alt stat membru pentru 
a beneficia de tratamentul corespunzător 
în temeiul articolului 22 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, se 
aplică dispozițiile regulamentului 
respectiv, iar dispozițiile de la articolele 6, 
7, 8 și 9 din prezenta directivă nu se 
aplică. În schimb, în cazul în care o 
persoană asigurată dorește să beneficieze 
de asistență medicală într-un alt stat 
membru în alte circumstanțe, se aplică 
articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta 
directivă, iar articolul 22 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 nu se 
aplică. Cu toate acestea, în cazul în care 
condițiile de acordare a autorizației 
stabilite la articolul 22 alineatul (2) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sunt 
îndeplinite, se acordă autorizația și 
prestațiile prevăzute în conformitate cu 
regulamentul menționat. În acest caz, 
articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta directivă 
nu se aplică.

eliminat

Or. en

Justificare

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internalmarket approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.
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Amendamentul 232
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care sunt respectate 
condițiile de acordare a autorizației de 
deplasare într-un alt stat membru pentru 
a beneficia de tratamentul corespunzător 
în temeiul articolului 22 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, se 
aplică dispozițiile regulamentului 
respectiv, iar dispozițiile de la articolele 6, 
7, 8 și 9 din prezenta directivă nu se 
aplică. În schimb, în cazul în care o 
persoană asigurată dorește să beneficieze 
de asistență medicală într-un alt stat 
membru în alte circumstanțe, se aplică 
articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta 
directivă, iar articolul 22 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 nu se 
aplică. Cu toate acestea, în cazul în care 
condițiile de acordare a autorizației 
stabilite la articolul 22 alineatul (2) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sunt 
îndeplinite, se acordă autorizația și 
prestațiile prevăzute în conformitate cu 
regulamentul menționat. În acest caz, 
articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta directivă 
nu se aplică.

(2) Prezenta directivă nu abordează 
asumarea costurilor asistenței medicale 
necesare din motive de sănătate în 
decursul unei șederi temporare a 
persoanelor asigurate într-un alt stat 
membru. De asemenea, prezenta directivă 
nu aduce atingere drepturilor pacienților 
de a le fi acordată o autorizare pentru un 
tratament în alt stat membru în cazul în 
care sunt îndeplinite condițiile prevăzute 
de regulamentele privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială, în special 
articolul 22 din Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 
privind aplicarea regimurilor de 
securitate socială în raport cu lucrătorii 
salariați și cu familiile acestora care se 
deplasează în cadrul Comunității și 
articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială. În cazul în care prezenta directivă 
este aplicabilă și situațiilor care intră, de 
asemenea, în domeniul de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 și a 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004, se 
aplică regulamentele menționate și nu 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Diferitele situații care intră în sfera de aplicare a Regulamentelor 1408/71 și 883/2004 pe de 
o parte, și a prezentei directive pe de altă parte, și ordinea de prioritate între acestea, sunt 
clarificate mai bine de către prezentul amendament.
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Amendamentul 233
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care sunt respectate 
condițiile de acordare a autorizației de 
deplasare într-un alt stat membru pentru a 
beneficia de tratamentul corespunzător în 
temeiul articolului 22 din Regulamentul 
(CEE) nr. 1408/71, se aplică dispozițiile 
regulamentului respectiv, iar dispozițiile de 
la articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta 
directivă nu se aplică. În schimb, în cazul 
în care o persoană asigurată dorește să 
beneficieze de asistență medicală într-un 
alt stat membru în alte circumstanțe, se 
aplică articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta 
directivă, iar articolul 22 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 nu se 
aplică. Cu toate acestea, în cazul în care 
condițiile de acordare a autorizației 
stabilite la articolul 22 alineatul (2) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sunt 
îndeplinite, se acordă autorizația și 
prestațiile prevăzute în conformitate cu 
regulamentul menționat. În acest caz, 
articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta directivă 
nu se aplică.

(2) În cazul în care sunt respectate 
condițiile de acordare a autorizației de 
deplasare într-un alt stat membru pentru a 
beneficia de tratamentul corespunzător în 
temeiul articolului 22 din Regulamentul 
(CEE) nr. 1408/71, se aplică dispozițiile 
regulamentului respectiv, iar dispozițiile de 
la articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta 
directivă nu se aplică. În schimb, în cazul 
în care o persoană asigurată dorește să 
meargă într-un alt stat membru pentru 
tratament ambulatoriu în alte 
circumstanțe, se aplică articolele 6, 7, 8 și 9 
din prezenta directivă Cu toate acestea, în 
cazul în care condițiile de acordare a 
autorizației stabilite la articolul 22 alineatul 
(2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 
sunt îndeplinite, se acordă autorizația și 
prestațiile prevăzute în conformitate cu 
regulamentul menționat. În acest caz, 
articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta directivă 
nu se aplică.

Or. nl

Justificare

Pentru a garanta siguranța juridică, prezenta directivă trebuie să facă o distincție clară între 
tratamentul ambulatoriu și tratamentul spitalicesc. În cazul tratamentului ambulatoriu, 
pacientul poate să aleagă dacă solicită sau nu autorizare prealabilă și, implicit, dacă intră 
sub incidența Regulamentului nr. 1408/71 sau a prezentei directive. Pentru tratamentul 
spitalicesc și echivalent, implicațiile financiare, atât pentru pacient, cât și pentru sistemele de 
sănătate, sunt mult mai profunde. Acest lucru generează incertitudine juridică pentru pacienți 
și furnizorii de asistență medicală.
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Amendamentul 234
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care sunt respectate 
condițiile de acordare a autorizației de 
deplasare într-un alt stat membru pentru a 
beneficia de tratamentul corespunzător în 
temeiul articolului 22 din Regulamentul 
(CEE) nr. 1408/71, se aplică dispozițiile 
regulamentului respectiv, iar dispozițiile de 
la articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta 
directivă nu se aplică. În schimb, în cazul 
în care o persoană asigurată dorește să 
beneficieze de asistență medicală într-un 
alt stat membru în alte circumstanțe, se 
aplică articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta 
directivă, iar articolul 22 din Regulamentul 
(CEE) nr. 1408/71 nu se aplică. Cu toate 
acestea, în cazul în care condițiile de 
acordare a autorizației stabilite la articolul 
22 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71 sunt îndeplinite, se acordă 
autorizația și prestațiile prevăzute în 
conformitate cu regulamentul menționat. În 
acest caz, articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta 
directivă nu se aplică.

(2) Până la data intrării în vigoare a 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004, se 
aplică regula potrivit căreia, în cazul în 
care sunt respectate condițiile de acordare a 
autorizației de deplasare într-un alt stat 
membru pentru a beneficia de tratamentul 
corespunzător în temeiul articolului 22 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, se aplică 
dispozițiile regulamentului respectiv, iar 
dispozițiile de la articolele 6, 7, 8 și 9 din 
prezenta directivă nu se aplică. În schimb, 
în cazul în care o persoană asigurată 
dorește să beneficieze de asistență 
medicală într-un alt stat membru în alte 
circumstanțe, se aplică articolele 6, 7, 8 și 9 
din prezenta directivă, iar articolul 22 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 nu se 
aplică. Cu toate acestea, în cazul în care 
condițiile de acordare a autorizației 
stabilite la articolul 22 alineatul (2) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sunt 
îndeplinite, se acordă autorizația și 
prestațiile prevăzute în conformitate cu 
regulamentul menționat. În acest caz, 
articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta directivă 
nu se aplică.

Or. nl

Amendamentul 235
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care sunt respectate (2) În cazul în care sunt respectate 
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condițiile de acordare a autorizației de 
deplasare într-un alt stat membru pentru a 
beneficia de tratamentul corespunzător în 
temeiul articolului 22 din Regulamentul 
(CEE) nr. 1408/71, se aplică dispozițiile 
regulamentului respectiv, iar dispozițiile de 
la articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta 
directivă nu se aplică. În schimb, în cazul 
în care o persoană asigurată dorește să 
beneficieze de asistență medicală într-un 
alt stat membru în alte circumstanțe, se 
aplică articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta 
directivă, iar articolul 22 din Regulamentul 
(CEE) nr. 1408/71 nu se aplică. Cu toate 
acestea, în cazul în care condițiile de 
acordare a autorizației stabilite la articolul 
22 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71 sunt îndeplinite, se acordă 
autorizația și prestațiile prevăzute în 
conformitate cu regulamentul menționat. În 
acest caz, articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta 
directivă nu se aplică.

condițiile de acordare a autorizației de 
deplasare într-un alt stat membru pentru a 
beneficia de tratamentul corespunzător în 
temeiul articolului 22 alineatul (2) – sau, 
în urma intrării în vigoare a prezentului 
regulament, al articolului 20 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, se aplică 
dispozițiile regulamentului respectiv, iar 
dispozițiile de la articolele 6, 7, 8 și 9 din 
prezenta directivă nu se aplică. În schimb, 
în cazul în care o persoană asigurată 
dorește să beneficieze de asistență 
medicală într-un alt stat membru în alte 
circumstanțe, se aplică articolele 6, 7, 8 și 9 
din prezenta directivă, iar articolul 22 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – sau, în 
urma intrării în vigoare a prezentului 
regulament, articolul 20 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 –  nu se 
aplică. Cu toate acestea, în cazul în care 
condițiile de acordare a autorizației 
stabilite la articolul 22 alineatul (2) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sunt 
îndeplinite, se acordă autorizația și 
prestațiile prevăzute în conformitate cu 
regulamentul menționat. În acest caz, 
articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta directivă 
nu se aplică.

Or. hu

Justificare

Considerăm că la articolul 3 alineatul (2) propozițiile 1 și 2 au un conținut asemănător cu 
propozițiile 3 și 4, complicând textul în mod inutil.

Pentru coerența textului legislativ și, îndeosebi, pentru coerența dispozițiilor de la articolul 4 
litera (g), în acest alineat ar trebui să se facă trimitere la Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și, 
mai ales, la articolul 22 alineatul (2) al acestuia care, ca și articolul 20 alineatul (2), se 
referă la tratamentul autorizat în străinătate.
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Amendamentul 236
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 3 – 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 
împotriva cărora se iau măsuri 
regulamentare în ceea ce privește 
înregistrarea lor sau dreptul lor de 
practică.     

Or. en

Amendamentul 237
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) De la data intrării în vigoare a 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004, se 
aplică regula potrivit căreia, în cazul în 
care sunt respectate condițiile de acordare
a autorizației de deplasare într-un alt stat 
membru pentru a beneficia de tratamentul 
corespunzător în temeiul articolului 20 
din Regulamentul (CEE) nr. 883/2004, se 
aplică dispozițiile regulamentului 
respectiv, iar dispozițiile de la articolele 6, 
7, 8 și 9 din prezenta directivă nu se 
aplică. În schimb, în cazul în care o 
persoană asigurată dorește să beneficieze 
de asistență medicală într-un alt stat 
membru în alte circumstanțe, se aplică 
articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta 
directivă, iar articolul 20 din 
Regulamentul (CEE) nr. 883/2004 nu se 
aplică. Cu toate acestea, în cazul în care 
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condițiile de acordare a autorizației 
stabilite la articolul 20 alineatul (2) din 
Regulamentul (CEE) nr. 883/2004 sunt 
îndeplinite, se acordă autorizația și 
prestațiile prevăzute în conformitate cu 
regulamentul menționat. În acest caz, 
articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta directivă 
nu se aplică.

Or. nl

Amendamentul 238
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care dispozițiile prezentei 
directive intră în contradicție cu o 
dispoziție a unui alt act comunitar care 
reglementează aspecte specifice ale 
asistenței medicale, dispoziția acestui din 
urmă act comunitar prevalează și se 
aplică situațiilor specifice în cauză. Actele 
comunitare menționate includ:

eliminat

(a) Directiva 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale;
(b) Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 
2000 privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă;

Or. en
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Amendamentul 239
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care dispozițiile prezentei 
directive intră în contradicție cu o 
dispoziție a unui alt act comunitar care 
reglementează aspecte specifice ale 
asistenței medicale, dispoziția acestui din 
urmă act comunitar prevalează și se 
aplică situațiilor specifice în cauză. Actele 
comunitare menționate includ:

eliminat

(a) Directiva 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale;
(b) Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 
2000 privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă;

Or. fr

Justificare

Amendamentul 240
Marianne Thyssen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Regulamentul (CEE) nr. 1408/71;

Or. nl
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Justificare

Pentru a garanta siguranța juridică, prezenta directivă trebuie să facă o distincție clară între 
tratamentul ambulatoriu și tratamentul spitalicesc. În cazul tratamentului ambulatoriu, 
pacientul poate să aleagă dacă solicită sau nu autorizare prealabilă și, implicit, dacă intră 
sub incidența Regulamentului nr. 1408/71 sau a prezentei directive. Pentru tratamentul 
spitalicesc și echivalent, implicațiile financiare, atât pentru pacient, cât și pentru sistemele de 
sănătate, sunt mult mai profunde.

    

Amendamentul 241
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă prevalează în fața 
propunerii de directivă privind drepturile 
consumatorilor (COM(2008)614) în 
privința contractelor dintre cadrele 
medicale și pacienți.

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei de directivă privind drepturile consumatorilor din 8 octombrie 2008 
(COM(2008)614) are incidență asupra drepturilor consumatorilor care încheie un contract 
cu cadre medicale liber profesioniste și poate intra în conflict cu prezenta directivă.

Amendamentul 242
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre aplică dispozițiile 
prezentei directive în conformitate cu 
normele din Tratatul CE.

eliminat
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Or. fr

Justificare

A se vedea justificarea la alineatul (2) de la prezentul articol.

Amendamentul 243
Edite Estrela

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „asistență medicală” reprezintă un 
serviciu medical furnizat de către sau sub 
supravegherea unui cadru medical în 
exercițiul profesiei sale și fără a ține 
seama de modul de organizare, de 
furnizare și de finanțare al acestuia la 
nivel național și nici de caracterul său 
public sau privat;

(a) „asistență medicală” reprezintă îngrijire 
de natură preventivă sau curativă sau de 
reabilitare, prescrisă sau acordată 
persoanei în cauză sub autoritatea unui 
cadru medical a cărui profesie este 
reglementată în statul membru în care 
acesta este înregistrat;  

Or. pt

Amendamentul 244
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „asistență medicală” reprezintă un 
serviciu medical furnizat de către sau sub 
supravegherea unui cadru medical în 
exercițiul profesiei sale și fără a ține 
seama de modul de organizare, de 
furnizare și de finanțare al acestuia la 
nivel național și nici de caracterul său 
public sau privat;

(a) asistență medicală” reprezintă serviciile 
și produsele furnizate sau prescrise
pacienților de către un cadru medical 
pentru evaluarea, menținerea sau 
refacerea stării lor de sănătate sau pentru 
prevenirea apariției bolilor;

Or. fr
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Justificare

Acest amendament își propune să clarifice definiția „asistenței medicale”.

Amendamentul 245
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „asistență medicală” reprezintă un 
serviciu medical furnizat de către sau sub 
supravegherea unui cadru medical în 
exercițiul profesiei sale și fără a ține 
seama de modul de organizare, de 
furnizare și de finanțare al acestuia la
nivel național și nici de caracterul său 
public sau privat.

(a) „asistență medicală” reprezintă un 
serviciu medical furnizat pacienților 
pentru evaluarea, menținerea sau 
refacerea stării lor de sănătate. În sensul 
articolelor 6, 7, 8, 9, 10 și 11, asistență 
medicală înseamnă tratamentele care fac 
parte din prestațiile de asistență medicală 
prevăzute de legislația statului membru de 
afiliere;

Or. en

Justificare

Definiția propusă în prezentul amendament urmează mai îndeaproape regulamentele 1408/71 
și 883/2004. Ea acoperă și asistența medicală care nu este asigurată în mod direct de un 
cadru medical. Prestațiile care nu sunt aferente asistenței medicale potrivit statului membru 
de afiliere nu sunt cuprinse în definiție. 

Amendamentul 246
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „asistență medicală” reprezintă un 
serviciu medical furnizat de către sau sub 
supravegherea unui cadru medical în 
exercițiul profesiei sale și fără a ține seama 
de modul de organizare, de furnizare și de 
finanțare al acestuia la nivel național și nici 

(a) „asistență medicală” reprezintă 
serviciile sau produsele medicale 
furnizate sau prescrise pacienților de 
către cadrele medicale pentru evaluarea, 
menținerea sau refacerea stării lor de 
sănătate sau pentru prevenirea 
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de caracterul său public sau privat; îmbolnăvirii, fără a ține seama de modul 
de organizare, de furnizare și de finanțare 
al acestuia la nivel național și nici de 
caracterul său public sau privat;    

Or. en

Amendamentul 247
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „asistență medicală” reprezintă un 
serviciu medical furnizat de către sau sub 
supravegherea unui cadru medical în 
exercițiul profesiei sale și fără a ține seama 
de modul de organizare, de furnizare și de 
finanțare al acestuia la nivel național și nici 
de caracterul său public sau privat;

(a) „asistență medicală” reprezintă 
serviciile sau produsele medicale 
furnizate sau prescrise pacienților de 
către cadrele medicale pentru evaluarea, 
menținerea sau refacerea stării lor de 
sănătate sau pentru prevenirea 
îmbolnăvirii, fără a ține seama de modul 
de organizare, de furnizare și de finanțare 
al acestuia la nivel național și nici de 
caracterul său public sau privat;

Or. en

Justificare

Definiția anterioară referitoare la profesiile medicale reglementare era prea limitată, 
neacoperind întregul domeniu al jurisprudenței Curții de Justiție privind libera circulație a 
produselor și serviciilor în sectorul sănătății. 

Amendamentul 248
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „asistență medicală” reprezintă un 
serviciu medical furnizat de către sau sub 

(a) „asistență medicală” reprezintă 
serviciile sau produsele medicale 
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supravegherea unui cadru medical în 
exercițiul profesiei sale și fără a ține seama 
de modul de organizare, de furnizare și de 
finanțare al acestuia la nivel național și nici 
de caracterul său public sau privat;

furnizate sau prescrise pacienților de 
către cadrele medicale pentru evaluarea, 
menținerea sau refacerea stării lor de 
sănătate, fără a ține seama de modul de 
organizare, de furnizare și de finanțare al 
acestuia la nivel național și nici de 
caracterul său public sau privat;

Or. en

Justificare

Definiția inițială a asistenței medicale din propunerea Comisiei ar fi putut genera probleme 
juridice serioase deoarece nu acoperă toate formele de asistență medicală. Prezentul 
amendament încearcă așadar simplificarea și clarificarea aspectelor juridice ale definiției. 

Amendamentul 249
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „asistență medicală” reprezintă un 
serviciu medical furnizat de către sau sub 
supravegherea unui cadru medical în 
exercițiul profesiei sale și fără a ține seama 
de modul de organizare, de furnizare și de 
finanțare al acestuia la nivel național și nici 
de caracterul său public sau privat;

(a) „asistență medicală” reprezintă un 
serviciu medical furnizat pacienților 
pentru evaluarea, menținerea sau 
refacerea stării lor de sănătate și fără a 
ține seama de modul de organizare, de 
furnizare și de finanțare al acestuia la nivel 
național și nici de caracterul său public sau 
privat;

Or. en

Justificare

Directiva se concentrează asupra pacienților și stării lor de sănătate, nu asupra cadrelor 
medicale sau furnizorilor de servicii medicale.
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Amendamentul 250
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „asistență medicală” reprezintă un 
serviciu medical furnizat de către sau sub 
supravegherea unui cadru medical în 
exercițiul profesiei sale și fără a ține seama 
de modul de organizare, de furnizare și de 
finanțare al acestuia la nivel național și nici 
de caracterul său public sau privat;

(a) „asistență medicală” reprezintă servicii 
sau produse medicale, inclusiv produse 
farmaceutice și aparatură medicală 
furnizate sau prescrise de către sau sub 
supravegherea unui cadru medical în 
exercițiul profesiei sale și fără a ține seama 
de modul de organizare, de furnizare și de 
finanțare al asistenței medicale la nivel 
național și nici de caracterul său public sau 
privat;

Or. en

Amendamentul 251
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „asistență medicală” reprezintă un 
serviciu medical furnizat de către sau sub 
supravegherea unui cadru medical în 
exercițiul profesiei sale și fără a ține seama 
de modul de organizare, de furnizare și de 
finanțare al acestuia la nivel național și 
nici de caracterul său public sau privat;

(a) „asistență medicală” reprezintă servicii 
sau produse medicale, în special servicii 
farmaceutice și medicamente sau 
dispozitive medicale furnizate sau 
prescrise de către sau sub supravegherea 
unui cadru medical în exercițiul profesiei 
sale și fără a ține seama de modul de 
organizare, de furnizare și de finanțare al 
acestora la nivel național și nici de 
caracterul lor public sau privat;

Or. de

Justificare

Definiția propusă la articolul 4 litera (a) este în acord cu derogarea sectorială prevăzută la 
considerentul 22, precum și cu articolul 2 alineatul (2) litera (f) din Directiva 2006/123/CE 
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privind serviciile în cadrul pieței interne. Serviciile cuprinse în directiva respectivă sunt 
completate prin adăugarea la definiție a unor produse asociate cu asistența medicală (de 
exemplu, medicamente și dispozitive medicale). Acest lucru întărește coerența internă a 
actului legislativ.

Amendamentul 252
Stefano Zappalà

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „asistență medicală” reprezintă un 
serviciu medical furnizat de către sau sub 
supravegherea unui cadru medical în 
exercițiul profesiei sale și fără a ține seama 
de modul de organizare, de furnizare și de 
finanțare al acestuia la nivel național și nici 
de caracterul său public sau privat;

(a) „asistență medicală” reprezintă servicii 
sau produse medicale, în special servicii 
farmaceutice și medicamente sau 
aparatură medicală furnizate sau 
prescrise de către sau sub supravegherea 
unui cadru medical în exercițiul profesiei 
sale și fără a ține seama de modul de 
organizare, de furnizare și de finanțare al 
asistenței medicale la nivel național și nici 
de caracterul său public sau privat;

Or. en

Justificare

The proposed definition in article 4 subparagraph a) is factually consistent with the sector 
exclusion in recital (22) and article 2 paragraph 2 subparagraph f) of directive 2006/123/EC 
on services in the internal market. By the services comprehended in this directive, goods 
linked to healthcare (e.g. medicines or medical devices) are also included in this definition.
Thus results a coherent body of legislation. It should be clarified that services provided by 
pharmacists are also comprehensively comprised in this directive.
Due to their education as health professionals – which is harmonised EU-wide on a high 
standard by Directive 2005/36/EC - and according to the respective provisions of the Member 
States concerning their pharmacy sectors, pharmacists are entrusted with the task of ensuring 
the safe and appropriate supply of medicines to the population. One of their essential tasks 
consists in advice and care to their patients. Moreover, the medicines dispensed by 
pharmacists complement medical therapy and represent an essential part of healthcare. Their 
work should therefore be comprehensively comprised in this directive.
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Amendamentul 253
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „asistență medicală” reprezintă un 
serviciu medical furnizat de către sau sub 
supravegherea unui cadru medical în 
exercițiul profesiei sale și fără a ține seama 
de modul de organizare, de furnizare și de 
finanțare al acestuia la nivel național și nici 
de caracterul său public sau privat;

(a) „asistență medicală” reprezintă un 
serviciu medical furnizat de către sau sub 
supravegherea unui cadru medical care 
deține calificările corespunzătoare în 
exercițiul profesiei sale și fără a ține seama 
de modul de organizare, de furnizare și de 
finanțare al acestuia la nivel național și nici 
de caracterul său public sau privat;

Or. pl

Justificare

Trebuie să se specifice clar faptul că cadrele medicale trebuie să aibă calificări 
corespunzătoare, atestate prin diplome recunoscute de statul membru care să le permită să 
practice în conformitate cu legislația națională și comunitară.

Amendamentul 254
Kathy Sinnott

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „asistență medicală” reprezintă un 
serviciu medical furnizat de către sau sub 
supravegherea unui cadru medical în 
exercițiul profesiei sale și fără a ține seama 
de modul de organizare, de furnizare și de 
finanțare al acestuia la nivel național și 
nici de caracterul său public sau privat;

(a) „asistență medicală” reprezintă un 
serviciu medical furnizat de către sau sub 
supravegherea unui cadru medical în 
exercițiul profesiei sale și fără a ține seama 
de modul de organizare, nici de regimul 
său de administrare (normal sau de 
urgență);

Or. en
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Justificare

Este evident că în caz de accident (sau dezastru) asistența medicală ar trebui acordată cu un 
minimum de proceduri administrative și autorizații prealabile. 
Necesitatea unei reacții rapide în situații de urgență în zonele de frontieră impune 
cooperarea extinsă a statelor membre și serviciilor lor medicale de urgență de la nivel 
regional.

Amendamentul 255
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 256
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

A se vedea mai sus, asistența medicală transfrontalieră se limitează la mobilitatea 
pacienților.

Amendamentul 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Noțiunea de asistență medicală transfrontalieră ar include atât mobilitatea propriu-zisă a 
pacientului, cât și mobilitatea serviciilor de sănătate care pot fi furnizate la distanță; se 
consideră că referirea la furnizorii de asistență medicală la acest articol nu este oportună.

Amendamentul 258
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Asistența medicală transfrontalieră se limitează la mobilitatea pacienților și se referă la 
persoane fizice.

Amendamentul 259
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) asistență medicală transfrontalieră” 
reprezintă asistența medicală acordată într-
un sau dintr-un alt stat membru decât cel 
în care pacientul este afiliat la sistemul de 
securitate socială în conformitate cu 
normele de coordonare prevăzute în 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71;

Or. nl

Justificare

Definiția asistenței medicale transfrontaliere: mențiunea „sau dintr-un” dorește să clarifice 
faptul că telemedicina este cuprinsă la rândul său în definiție.

Amendamentul 260
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

reprezintă asistența medicală acordată într-
un alt stat membru decât cel în care 
pacientul este asigurat sau asistența 
medicală acordată într-un alt stat membru 
decât cel în care furnizorul de asistență 
medicală își are reședința, sediul sau este 
înregistrat, în situații în care este nevoie 
de proceduri medicale ultra-specializate 
care nu există în țara de rezidență;

Or. pl

Justificare

Fiecare stat membru ar trebui, în primul rând, să încerce să asigure accesul la asistență 
medicală pe propriul teritoriu.

Amendamentul 261
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „recurgerea la asistență medicală într-
un alt stat membru” reprezintă asistența 
medicală acordată într-un alt stat membru 
decât cel în care pacientul este asigurat;

eliminat

Or. en

Amendamentul 262
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „recurgerea la asistență medicală într-
un alt stat membru” reprezintă asistența 
medicală acordată într-un alt stat membru 
decât cel în care pacientul este asigurat;

eliminat
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Or. es

Justificare

Dispoziția prevăzută la litera (c) este redundantă, de aceea ar trebui eliminată.

Amendamentul 263
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „cadru medical” reprezintă orice 
doctor în medicină, asistent medical 
generalist, medic dentist, moașă sau 
farmacist în sensul Directivei 2005/36/CE 
sau orice altă persoană care exercită 
activități în sectorul asistenței medicale 
restrânse la o profesie reglementată, astfel 
cum este definită la articolul 3 alineatul 
(1) litera (a) din Directiva 2005/36/CE;

eliminat

Or. en

Justificare

Definiția „cadrelor medicale” nu mai este relevantă dacă se elimină trimiterea la acest 
termen la articolul 4 litera (a).

Amendamentul 264
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „cadru medical” reprezintă orice doctor 
în medicină, asistent medical generalist, 
medic dentist, moașă sau farmacist în 
sensul Directivei 2005/36/CE sau orice altă 
persoană care exercită activități în sectorul 

(d) „cadru medical” reprezintă orice medic 
practician, asistent medical generalist, 
medic dentist, moașă sau farmacist în 
sensul Directivei 2005/36/CE sau orice altă 
persoană care exercită activități în sectorul 
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asistenței medicale restrânse la o profesie 
reglementată, astfel cum este definită la 
articolul 3 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2005/36/CE; 

asistenței medicale restrânse la o profesie 
reglementată, astfel cum este definită la 
articolul 3 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2005/36/CE; 

Or. es

Justificare

Din motive evidente, pare mai adecvat termenul „medic practician”, având în vedere că 
doctoratul în medicină nu este o cerință necesară pentru exercitarea unei activități de 
asistență medicală de către cadrele medicale.

Amendamentul 265
Kathy Sinnott

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „cadru medical” reprezintă orice doctor 
în medicină, asistent medical generalist, 
medic dentist, moașă sau farmacist în 
sensul Directivei 2005/36/CE sau orice altă 
persoană care exercită activități în sectorul 
asistenței medicale restrânse la o profesie 
reglementată, astfel cum este definită la 
articolul 3 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2005/36/CE;

(d) „cadru medical” reprezintă orice doctor 
în medicină, asistent medical generalist, 
medic dentist, moașă sau farmacist în 
sensul Directivei 2005/36/CE sau 
personalul paramedical sau orice altă 
persoană care exercită activități în sectorul 
asistenței medicale restrânse la o profesie 
reglementată, astfel cum este definită la 
articolul 3 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2005/36/CE;

Or. en

Justificare

Este evident că în caz de accident (sau dezastru) asistența medicală ar trebui acordată cu un 
minimum de proceduri administrative și autorizații prealabile. 
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 266
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „cadru medical” reprezintă orice doctor 
în medicină, asistent medical generalist, 
medic dentist, moașă sau farmacist în 
sensul Directivei 2005/36/CE sau orice altă 
persoană care exercită activități în sectorul 
asistenței medicale restrânse la o profesie 
reglementată, astfel cum este definită la 
articolul 3 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2005/36/CE;

(d) „cadru medical” reprezintă orice doctor 
în medicină, asistent medical generalist, 
medic dentist, moașă sau farmacist în 
sensul Directivei 2005/36/CE sau orice altă 
persoană care exercită activități în sectorul 
asistenței medicale restrânse la o profesie 
reglementată, astfel cum este definită la 
articolul 3 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2005/36/CE sau o persoană care 
desfășoară în mod legal activități de 
asistență medicală în statul membru în 
care se acordă tratamentul; 

Or. en

Amendamentul 267
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „cadru medical” reprezintă orice doctor 
în medicină, asistent medical generalist, 
medic dentist, moașă sau farmacist în 
sensul Directivei 2005/36/CE sau orice altă 
persoană care exercită activități în sectorul 
asistenței medicale restrânse la o profesie 
reglementată, astfel cum este definită la 
articolul 3 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2005/36/CE;

(d) „cadru medical” reprezintă orice doctor 
în medicină, asistent medical generalist, 
medic dentist, moașă sau farmacist în 
sensul Directivei 2005/36/CE sau orice altă 
persoană care exercită activități în sectorul 
asistenței medicale restrânse la o profesie 
reglementată, astfel cum este definită la 
articolul 3 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2005/36/CE sau o persoană care 
desfășoară în mod legal activități de 
asistență medicală în statul membru în 
care se acordă tratamentul;; 

Or. en
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Justificare

Clarificare

Amendamentul 268
Edite Estrela

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „furnizor de asistență medicală” 
reprezintă orice persoană fizică sau 
juridică care furnizează în mod legal 
asistență medicală pe teritoriul unui stat 
membru;

(e) „furnizor de asistență medicală” 
reprezintă orice cadru medical conform 
definiției de la litera (d) de mai sus sau o 
persoană juridică care furnizează în mod 
legal asistență medicală pe teritoriul unui 
stat membru;

Or. pt

Amendamentul 269
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „pacient ” reprezintă orice persoană 
fizică care primește sau intenționează să 
primească asistență medicală într-un stat 
membru;

(f) în sensul prezentei directive, „pacient” 
reprezintă orice persoană fizică care 
intenționează să se deplaseze într-un alt 
stat membru pentru a beneficia de 
asistență medicală în statul membru 
respectiv;

Or. en

Justificare

Această definiție clarifică faptul că pacienții rezidenți sau cu sejur în alt stat membru în 
momentul în care apare nevoia de tratament nu fac obiectul prezentei directive (drepturile 
acestor pacienți sunt deja cuprinse în regulamentele 1408/71 și 883/2004).
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Amendamentul 270
Edite Estrela

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „pacient ” reprezintă orice persoană 
fizică care primește sau intenționează să 
primească asistență medicală într-un stat 
membru;

(f) „pacient ” reprezintă o persoană 
asigurată la un sistem de sănătate sau este 
beneficiară a acestuia, care a beneficiat 
de asistența medicală necesară în alt stat 
membru;

Or. pt

Amendamentul 271
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „pacient ” reprezintă orice persoană 
fizică care primește sau intenționează să 
primească asistență medicală într-un stat 
membru;

(f) „pacient ” reprezintă orice persoană 
fizică care primește sau face demersuri ca
să primească asistență medicală într-un stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 272
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „pacient ” reprezintă orice persoană 
fizică care primește sau intenționează să 
primească asistență medicală într-un stat 

(f) „pacient” reprezintă orice persoană 
fizică care primește sau face demersuri ca
să primească asistență medicală într-un stat 
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membru; membru;

Or. en

Justificare

Clarificare

Amendamentul 273
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „pacient ” reprezintă orice persoană 
fizică care primește sau intenționează să 
primească asistență medicală într-un stat 
membru;

f) „pacient” reprezintă orice persoană fizică 
care primește sau face demersuri ca să 
primească asistență medicală într-un stat 
membru;

Or. en

Justificare

Formulare în acord cu alte părți ale directivei. Ilustrează faptul că pacientul se implică în 
mod activ în căutarea unui tratament în străinătate. 

Amendamentul 274
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f)„pacient ” reprezintă orice persoană 
fizică care primește sau intenționează să 
primească asistență medicală într-un stat 
membru;

(f) „pacient” reprezintă orice persoană 
fizică care primește sau face demersuri ca
să primească asistență medicală într-un stat 
membru;

Or. en
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Justificare

Acest amendament își propune să clarifice din punct de vedere juridic definiția „pacientului”. 

Amendamentul 275
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „pacient ” reprezintă orice persoană 
fizică care primește sau intenționează să 
primească asistență medicală într-un stat 
membru;

(f) „pacient” reprezintă orice persoană 
fizică care primește sau face demersuri ca
să primească asistență medicală într-un stat 
membru;

Or. fr

Justificare

Ar trebui să reiasă clar faptul că pacientul caută în mod activ un tratament.

Amendamentul 276
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „pacient ” reprezintă orice persoană 
fizică care primește sau intenționează să 
primească asistență medicală într-un stat 
membru;

(f) „pacient” reprezintă orice persoană 
fizică care primește asistență medicală într-
un stat membru;

Or. es

Justificare

Relevant este faptul de a primi asistență medicală, nu „intenția” de a primi îngrijiri medicale.
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Amendamentul 277
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 4 – literele fa și fb (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa ) „pacient în stare urgentă acută” 
înseamnă un pacient într-o situație de 
urgență medicală, îndeosebi o situație 
care prezintă riscul pierderii vieții sau al 
încetării funcționării organelor vitale în 
viitorul apropiat, al cărui tratament 
impune fără nici un dubiu intervenția 
serviciilor medicale;
(fb) „pacient voluntar” înseamnă un 
pacient care alege locul de tratament 
dintr-o serie de motive, cum ar fi: un 
tratament mai bun, perioade de așteptare 
mai scurte, motive familiale sau condiții 
mai convenabile pentru convalescență.

Or. it

Justificare

Este necesar să se mențină distincția dintre pacienții care necesită un tratament de urgență și 
cei care aleg din proprie voință să urmeze un tratament în străinătate.

Amendamentul 278
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „persoană asigurată” reprezintă: (g) „persoană asigurată” înseamnă o 
persoană care este asigurată în 
conformitate cu dispozițiile definiției de la 
articolul 1 litera (c) din Regulamentul 
(CE) nr. 883/2004;

(i) până la data aplicării Regulamentului 
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(CE) nr. 883/2004: o persoană care este 
asigurată în conformitate cu dispozițiile 
articolelor 1, 2 și 4 din Regulamentul 
(CEE) nr. 1408/71.

(ii) de la data aplicării Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004: o persoană care este 
asigurată în sensul articolului 1 litera (c) 
din Regulamentul (CE) nr. 883/2004;

Or. es

Justificare

  Regulamentul (CE) nr. 883/2004 intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.

Amendamentul 279
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera g –punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

iia. o persoană asigurată, astfel cum este 
definită în condițiile polițelor oferite de 
sistemele de asigurări de sănătate private;

Or. nl

Amendamentul 280
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „stat membru de afiliere” reprezintă 
statul membru în care pacientul este 
asigurat;

(h) „Stat membru de afiliere” înseamnă 
statul membru în care pacientul este afiliat 
la sistemul de securitate socială în 
conformitate cu normele de coordonare 
prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71;
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Or. nl

Amendamentul 281
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) "Member „stat membru de afiliere” 
reprezintă statul membru în care pacientul 
este asigurat;

(h) „stat membru de afiliere” reprezintă 
statul membru în care pacientul este 
asigurat; în cazul în care instituția din țara 
de rezidență este instituția competentă în 
conformitate cu al doilea paragraf de la 
articolul 22 alineatul (3) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sau cu 
articolul 20 alineatul (4) sau articolul 27 
alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 
883/2004, statul de rezidență se consideră 
a fi statul membru de afiliere;  

Or. de

Justificare

Textul propus nu ia în considerare persoanele care locuiesc în străinătate (lucrătorii 
transfrontalieri care locuiesc într-un stat membru și muncesc în altul, și nici pensionarii care 
și-au dobândit drepturi de pensie într-unul sau mai multe state UE și locuiesc în alt stat 
membru). Noua formulare are ca efect faptul că instituția de asigurări de sănătate din țara de 
rezidență trebuie să suporte costurile produse în alt stat membru UE dacă acest lucru este, de 
asemenea, prevăzut în conformitate cu reglementările susmenționate.

Amendamentul 282
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „stat membru de afiliere” reprezintă 
statul membru în care pacientul este 
asigurat;

(h) „stat membru de afiliere” reprezintă 
statul membru în care pacientul este 
asigurat; dacă pacientul are reședința 
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legală într-un stat membru și nu este 
asigurat de niciun sistem european de 
securitate socială, dar are drepturi 
recunoscute la asistență medicală, statul 
membru de reședință este considerat 
statul membru de afiliere;

Or. es

Justificare

Propunerea nu ia în considerare toate cazurile în care cetățenii se bucură de un drept 
recunoscut la asistență medicală, ceea ce nu corespunde în mod necesar conceptului de 
persoană asigurată.

Amendamentul 283
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „stat membru de afiliere” reprezintă 
statul membru în care pacientul este 
asigurat;

(h) „stat membru de afiliere” reprezintă 
statul membru în care pacientul este 
asigurat sau statul membru de rezidență al 
pacientului, în cazul în care aceste state 
nu coincid.

Or. en

Justificare

În acord cu dispozițiile Regulamentului 883/2004.
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Amendamentul 284
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „stat membru în care se desfășoară 
tratamentul” reprezintă statul membru pe 
teritoriul căruia este acordată asistența 
medicală transfrontalieră;

(i) „stat membru în care se desfășoară 
tratamentul” reprezintă statul membru pe 
sau de pe teritoriul căruia este acordată 
asistența medicală transfrontalieră;

Or. nl

Amendamentul 285
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „dispozitiv medical” se referă la 
dispozitivele medicale astfel cum acestea 
sunt definite în Directiva 93/42/CEE, în 
Directiva 90/385/CEE  sau în Directiva 
98/79/CE.

Or. nl

Justificare

Achiziționarea bunurilor în legătură cu asistența medicală a făcut, între altele, obiectul 
hotărârii Decker (dispozitivul medical pentru care se aplica acest caz fiind ochelarii), și ar 
trebui, prin urmare, introdusă într-o directivă menită să codifice hotărârile Kohll și Decker.
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Amendamentul 286
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) „bunuri utilizate în legătură cu 
asistența medicală” înseamnă bunuri 
utilizate pentru a menține sau a ameliora 
starea de sănătate a unei persoane, ca, de 
exemplu, dispozitivele medicale și 
medicamentele;

Or. nl

Justificare

Achiziționarea bunurilor în legătură cu asistența medicală a făcut, între altele, obiectul 
hotărârii Decker (dispozitivul medical pentru care se aplica acest caz fiind ochelarii), și ar 
trebui, prin urmare, introdusă într-o directivă menită să codifice hotărârile Kohll și Decker.

Amendamentul 287
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) „dispozitiv medical” se referă la 
dispozitivele medicale astfel cum acestea 
sunt definite în Directiva 93/42/CEE a 
Consiliului din 14 iunie 1993 privind 
dispozitivele medicale sau în Directiva 
90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 
1990 privind apropierea legislațiilor 
statelor membre referitoare la 
dispozitivele medicale active implantabile 
sau Directiva 98/79/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 
octombrie 1998 privind dispozitivele 
medicale pentru diagnostic in vitro;
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Or. en

Amendamentul 288
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) „dispozitiv medical” se referă la 
dispozitivele medicale astfel cum acestea 
sunt definite în Directiva 93/42/CEE a 
Consiliului din 14 iunie 1993 privind 
dispozitivele medicale sau în Directiva 
90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 
1990 privind apropierea legislațiilor 
statelor membre referitoare la 
dispozitivele medicale active implantabile 
sau Directiva 98/79/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 
octombrie 1998 privind dispozitivele 
medicale pentru diagnostic in vitro;

Or. en

Justificare

Este necesară o definiție a „dispozitivului medical”.

Amendamentul 289
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „tehnologie din domeniul sănătății” 
înseamnă un produs medical sau un 
dispozitiv medical sau procedurile 
medicale și chirurgicale, precum și 
măsurile pentru prevenirea, 
diagnosticarea sau tratamentul bolilor 
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utilizate în asistența medicală. 

Or. en

Justificare

Această definiție suplimentară este necesară deoarece articolele 5 și 17 se referă la 
tehnologiile din domeniul sănătății.

Amendamentul 290
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „tehnologie din domeniul sănătății” 
înseamnă un produs medical sau un 
dispozitiv medical sau procedurile 
medicale și chirurgicale, precum și 
măsurile pentru prevenirea, 
diagnosticarea sau tratamentul bolilor 
utilizate în asistența medicală.

Or. en

Justificare

Este necesară o definiție a „tehnologiei din domeniul sănătății”.

Amendamentul 291
Iles Braghetto

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efecte adverse” reprezintă urmări 
negative sau vătămări rezultate în urma 
asistenței medicale.    

(l) „eveniment advers” reprezintă o 
vătămare sau complicație survenită în 
mod neintenționat, care nu ar constitui, în 
mod normal, rezultatul afecțiunii tratate 
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sau al furnizării asistenței medicale 
necesare.

Or. en

Justificare

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment.  It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”.

Amendamentul 292
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efecte adverse” reprezintă urmări 
negative sau vătămări rezultate în urma 
asistenței medicale.

(l) „efectele adverse” sunt definite în 
asistența medicală transfrontalieră prin 
referire la cadrul juridic existent din 
statul membru în care are loc tratamentul, 
accepțiunea acestei sintagme putând varia 
de la un stat membru la altul.

Or. en

Amendamentul 293
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efecte adverse” reprezintă urmări 
negative sau vătămări rezultate în urma 
asistenței medicale.

(l) „efectele adverse” sunt definite în 
asistența medicală transfrontalieră prin 
referire la cadrul juridic existent al 
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fiecărui stat membru în care are loc 
tratamentul.

Or. en

Justificare

Definiția „efectelor adverse” trebuie să țină cont de faptul că statele membre definesc în mod 
diferit efectele adverse în cadrul sistemelor lor juridice. Pentru evitarea confuziei, pacienții 
tratați ar trebui să intre sub incidența definiției legale a „efectelor adverse” din statul 
membru în care are loc tratamentul.

Amendamentul 294
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efecte adverse” reprezintă urmări 
negative sau vătămări rezultate în urma 
asistenței medicale.

„efecte adverse” reprezintă efectele 
adverse astfel cum sunt definite de 
legislația statului membru în care are loc 
tratamentul.

Or. en

Amendamentul 295
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efecte adverse” reprezintă urmări 
negative sau vătămări rezultate în urma 
asistenței medicale.

(l) „efecte adverse” reprezintă urmări 
negative rezultate ca urmare a acordării 
de asistență medicală și a unei legături 
cauză efect cu asistența medicală.

Or. hu
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Justificare

Considerăm că termenul „efecte adverse” utilizat în propunerea de directivă este definit prea 
larg, fiind astfel expus la multe interpretări juridice. O definiție mai precisă bazată pe dreptul 
civil ar servi mai bine interesele pacienților și ale statelor membre. Nu este clar de ce 
directiva menționează în mod special „vătămările” alături de „efecte adverse”. Sugerăm, de 
asemenea, adăugarea mențiunii „urmări negative rezultate ca urmare a unei legături cauză-
efect cu asistența medicală.

Amendamentul 296
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efecte adverse” reprezintă urmări 
negative sau vătămări rezultate în urma 
asistenței medicale.

(l) „efecte adverse” reprezintă urmări 
negative pentru sănătate sau vătămări 
rezultate în urma asistenței medicale în 
cazul în care aceste urmări sau vătămări 
pot fi puse numai pe seama nerespectării 
de către cadrele medicale a obligației de a 
depune toate eforturile posibile pentru a 
restabili starea de sănătate a pacientului.

Or. fr

Justificare

Trebuie clarificat despre ce tip de urmări negative este vorba, precum și faptul că, în asociere 
cu furnizarea de asistență medicală, tratamentul poate avea efecte grave,  în funcție de starea 
de sănătate a pacientului.

Amendamentul 297
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efecte adverse” reprezintă urmări 
negative sau vătămări rezultate în urma 

(l) „efecte adverse” reprezintă urmări ce 
pot fi evitate sau vătămări rezultate în urma 
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asistenței medicale. asistenței medicale.

Or. nl

Justificare

Definiția „efectelor adverse” propusă de Comisie este prea largă. În conformitate cu 
articolul 5 alineatul (1) litera (d), s-ar conferi pacienților un drept la compensare chiar și în 
situații în care nu s-a produs nicio eroare medicală sau neglijență, în timp ce în prezent 
legislația multor state membre oferă compensații numai în caz de eroare sau neglijență. 

Amendamentul 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efecte adverse” reprezintă urmări 
negative sau vătămări rezultate în urma 
asistenței medicale.

(l) „efecte adverse” reprezintă urmări 
negative sau vătămări pentru sănătate 
rezultate în urma asistenței medicale și 
care nu pot fi imputate decât obligației 
profesionale a cadrelor medicale.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie clar că „efectele adverse” se înțeleg ca fiind asociate cu asistența medicală și 
trebuie să rezulte în urma unui act medical efectuat de către un cadru medical indiferent de 
rezultatul efectiv al tratamentului.

Amendamentul 299
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efecte adverse” reprezintă urmări 
negative sau vătămări rezultate în urma 

(l) „efecte adverse” reprezintă urmări 
negative sau vătămări rezultate în urma 
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asistenței medicale. asistenței medicale în conformitate cu 
legislația națională a statelor membre.

Or. nl

Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarității, reglementarea mecanismelor de compensare în 
caz de efecte nedorite generate de asistența medicală intră în atribuția statelor membre. 
Acestea sunt mai în măsură să determine nivelul daunelor care conferă victimelor dreptul la 
compensație. În cadrul sistemelor lor de limitare a răspunderii în caz de eroare, unele state 
membre au instituit un prag, astfel încât se pot obține compensații numai pentru daunele 
„substanțiale”.

Amendamentul 300
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) „Dosarul medical” sau „istoricul 
pacientului” înseamnă toate documentele 
care conțin date, evaluări și informații de 
orice fel despre situația și evoluția clinică 
a pacientului pe tot parcursul procesului 
de asistență medicală. 

Or. es

Justificare

Acest termen este utilizat pe tot parcursul propunerii de directivă, prin urmare se apreciază 
ca fiind necesară includerea unei definiții.
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