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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0414),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0257/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru afaceri juridice și al 
Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Parlamentul European a adoptat, la 
9 iunie 2005, cu 554 de voturi pentru și 12 
împotrivă, Rezoluția referitoare la 
mobilitatea pacienților și evoluțiile din 
domeniul îngrijirii sănătății în Uniunea 
Europeană1, în care solicita certitudine 
juridică și claritate în ceea ce privește 
drepturile și procedurile pentru pacienți, 
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cadrele medicale și statele membre.
1 JO 124 E, 25.5.2006, p. 543.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sistemele de sănătate din Comunitate 
reprezintă o componentă importantă a 
nivelurilor ridicate de protecție socială în 
Europa, contribuind în același timp la 
coeziunea și justiția socială, precum și la 
dezvoltarea durabilă. Ele fac parte, de 
asemenea, din cadrul mai larg al 
serviciilor de interes general.

(4) Sistemele de sănătate din Comunitate 
reprezintă o componentă importantă a 
nivelurilor ridicate de protecție socială în 
Europa, contribuind în același timp la 
coeziunea și justiția socială, precum și la 
dezvoltarea durabilă.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Curtea de Justiție a abordat deja unele 
aspecte legate de asistența medicală 
transfrontalieră, în special cu privire la 
rambursarea asistenței medicale acordate 
într-un stat membru, altul decât cel în care 
are reședința beneficiarul asistenței. Având 
în vedere faptul că asistența medicală a 
fost exclusă din Directiva 2006/123/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 decembrie 2006 privind serviciile 
în cadrul pieței interne, este importantă 
abordarea acestor aspecte prin intermediul 
unui instrument legal comunitar specific, în 
vederea aplicării mai generale și mai 

(6) Curtea de Justiție a abordat deja unele
aspecte legate de asistența medicală 
transfrontalieră, în special cu privire la 
rambursarea asistenței medicale acordate 
într-un stat membru, altul decât cel în care 
are reședința beneficiarul asistenței. Este 
important ca aceste aspecte să fie 
abordate prin intermediul unui instrument 
legal comunitar specific, în vederea 
aplicării mai generale și mai eficiente a 
principiilor stabilite de Curtea de Justiție, 
de la caz la caz.
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eficiente a principiilor stabilite de Curtea 
de Justiție, de la caz la caz.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

– Utilizarea asistenței medicale în alt stat 
membru (și anume: un pacient care 
apelează la tratamentul unui furnizor de 
asistență medicală într-un alt stat membru); 
acest aspect se definește ca și „mobilitatea 
pacienților”;

– Utilizarea asistenței medicale în alt stat 
membru (și anume: un pacient care 
apelează la tratamentul unui furnizor de 
asistență medicală într-un alt stat membru); 
acest aspect se definește ca și „mobilitatea 
pacienților”;

– Furnizarea transfrontalieră a asistenței 
medicală (și anume: livrarea serviciilor de 
pe teritoriul unui stat membru pe teritoriul 
altuia); cum ar fi, serviciile de 
telemedicină, diagnosticarea și eliberarea 
de prescripții de la distanță, servicii de 
laborator;

– Furnizarea transfrontalieră a asistenței 
medicală (și anume: livrarea serviciilor de 
pe teritoriul unui stat membru pe teritoriul 
altuia); cum ar fi, serviciile de 
telemedicină, diagnosticarea și eliberarea 
de prescripții de la distanță, servicii de 
laborator.

– Prezența permanentă a unui furnizor de 
asistență medicală (și anume: stabilirea 
unui furnizor de asistență medicală într-
un alt stat membru); precum și
– Prezența temporară a persoanelor (și 
anume: mobilitatea cadrelor medicale, de 
exemplu, mutarea temporară în statul 
membru de origine a pacientului pentru 
furnizarea serviciilor la fața locului).

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Astfel cum au consimțit statele 
membre în cadrul Concluziilor Consiliului 
privind valorile și principiile comune ale 
sistemelor de sănătate din Uniunea 
Europeană, există o serie de principii de 
funcționare comune ale sistemelor de 
sănătate din întreaga Comunitate. Aceste 
principii de funcționare includ calitatea, 
siguranța, îngrijirea bazate pe elemente de 
probă și pe etică, implicarea pacientului, 
accesul la justiție, dreptul fundamental la 
respectarea vieții private în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum și confidențialitatea. Pacienții, 
personalul medical și autoritățile 
responsabile de sistemele de sănătate 
trebuie să se poată baza pe respectarea 
acestor principii comune și pe structurile 
de punere în aplicare a acestor principii în 
întreaga Comunitate. Prin urmare, este 
adecvat a solicita autorităților din statele 
membre, pe teritoriul cărora este acordată 
asistența medicală, asumarea 
responsabilității de a asigura respectarea 
acestor principii de funcționare. Este 
necesară asigurarea încrederii pacienților în 
asistența medicală transfrontalieră, condiție 
esențială pentru realizarea mobilității 
pacienților și liberei circulații a furnizării 
de asistență medicală în cadrul pieței 
interne, precum și pentru garantarea unui 
nivel ridicat de protecție a sănătății. 

(11) Astfel cum au consimțit statele 
membre în cadrul Concluziilor Consiliului 
privind valorile și principiile comune ale 
sistemelor de sănătate din Uniunea 
Europeană, există o serie de principii de 
funcționare comune ale sistemelor de 
sănătate din întreaga Comunitate. Aceste 
principii de funcționare includ calitatea, 
siguranța, îngrijirea bazate pe elemente de 
probă și pe etică, implicarea pacientului, 
accesul la justiție, dreptul fundamental la 
respectarea vieții private în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum și confidențialitatea. Pacienții, 
personalul medical și autoritățile 
responsabile de sistemele de sănătate 
trebuie să se poată baza pe respectarea 
acestor principii comune și pe structurile 
de punere în aplicare a acestor principii în 
întreaga Comunitate. Prin urmare, este 
adecvat a solicita autorităților din statele 
membre, pe teritoriul cărora este acordată 
asistența medicală, asumarea 
responsabilității de a asigura respectarea 
acestor principii de funcționare. Este 
necesară asigurarea încrederii pacienților în 
asistența medicală transfrontalieră, condiție 
esențială pentru realizarea mobilității 
pacienților, precum și pentru garantarea 
unui nivel ridicat de protecție a sănătății.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Având în vedere că este imposibil să 
se anticipeze dacă un anumit furnizor de 
asistență medicală va furniza asistență 
medicală unui pacient dintr-un alt stat 
membru sau unui pacient din același stat 
membru, este necesar ca cerințele privind 
asigurarea unor servicii medicale în 
conformitate cu principii comune și 
standarde clare de calitate și siguranță să 
fie aplicabile tuturor tipurilor de asistență 
medicală pentru a garanta libertatea de a 
furniza și de a beneficia de asistență 
medicală transfrontalieră, fapt ce constituie 
obiectivul directivei. Autoritățile statelor 
membre trebuie să respecte valorile 
fundamentale comune de universalitate, 
acces la îngrijire de bună calitate, echitate 
și solidaritate, recunoscute deja pe scară 
largă de către instituțiile comunitare și de 
către toate statele membre ca valori pe care 
sistemele de sănătate din Europa le 
împărtășesc. Statele membre trebuie să 
garanteze, de asemenea, respectarea 
acestor valori în ceea ce privește pacienții 
și cetățenii provenind din alt stat membru, 
precum și aplicarea unui tratament 
echitabil tuturor pacienților pe baza 
nevoilor medicale ale acestora și nu pe 
baza afilierii la regimul de securitate 
socială dintr-un anumit stat membru. În 
acest fel, statele membre trebuie să 
respecte principiul libertății de circulație în 
cadrul pieței interne, principiul 
nediscriminării, printre altele, pe baza 
naționalității (sau, în cazul persoanelor 
juridice, pe baza statului membru în care 
își au sediul), principiul necesității și al 
proporționalității restricțiilor cu privire la 
libera circulație. Cu toate acestea, nicio 
dispoziție din prezenta directivă nu solicită 
furnizorilor de asistență medicală să 

(12) Având în vedere că este imposibil să 
se anticipeze dacă un anumit furnizor de 
asistență medicală va furniza asistență 
medicală unui pacient dintr-un alt stat 
membru sau unui pacient din același stat 
membru, este necesar ca cerințele privind 
asigurarea unor servicii medicale în 
conformitate cu principii comune și 
standarde clare de calitate și siguranță să 
fie aplicabile tuturor tipurilor de asistență 
medicală pentru a garanta libertatea de a 
furniza și de a beneficia de asistență 
medicală transfrontalieră, fapt ce constituie 
obiectivul directivei. Autoritățile statelor 
membre trebuie să respecte valorile 
fundamentale comune de universalitate, 
acces la îngrijire de bună calitate, echitate 
și solidaritate, recunoscute deja pe scară 
largă de către instituțiile comunitare și de 
către toate statele membre ca valori pe care 
sistemele de sănătate din Europa le 
împărtășesc. Statele membre trebuie să 
garanteze, de asemenea, respectarea 
acestor valori în ceea ce privește pacienții 
și cetățenii provenind din alt stat membru, 
precum și aplicarea unui tratament 
echitabil tuturor pacienților pe baza 
nevoilor medicale ale acestora și nu pe 
baza afilierii la regimul de securitate 
socială dintr-un anumit stat membru. În 
acest fel, statele membre trebuie să 
respecte principiul libertății de circulație a 
persoanelor în cadrul pieței interne, 
principiul nediscriminării, printre altele, pe 
baza naționalității, principiul necesității și 
al proporționalității restricțiilor cu privire 
la libera circulație. Cu toate acestea, nicio 
dispoziție din prezenta directivă nu solicită 
furnizorilor de asistență medicală să 
accepte pentru un tratament planificat sau 
să acorde prioritate pacienților provenind 
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accepte pentru un tratament planificat sau 
să acorde prioritate pacienților provenind 
din alte state membre în detrimentul altor 
pacienți cu nevoi medicale similare, de 
exemplu prin creșterea timpului de 
așteptare pentru tratament.

din alte state membre în detrimentul altor 
pacienți cu nevoi medicale similare, de 
exemplu prin creșterea timpului de 
așteptare pentru tratament.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Studiile efectuate sugerează că 
asistența medicală are efecte adverse în 
aproximativ 10% din cazuri. Prin urmare, 
este esențială abordarea, prin obligații 
comune clare, a efectelor adverse rezultate 
în urma asistenței medicale pentru a evita 
ca lipsa de încredere în mecanismele 
menționate să constituie un obstacol în 
calea utilizării asistenței medicale 
transfrontaliere. Acoperirea prejudiciului în 
cazul unor efecte adverse și compensațiile 
oferite de sistemele statului în care se 
realizează tratamentul nu ar trebui să aducă 
atingere posibilității statelor membre de a 
extinde acoperirea sistemelor lor naționale 
asupra pacienților cetățeni ai statului lor 
care doresc să beneficieze de asistență 
medicală într-un alt stat membru, atunci 
când tratamentul într-un alt stat este mai 
potrivit pacientului, în special în cazul 
pacienților pentru care este necesară 
recurgerea la asistență medicală într-un alt 
stat membru.

(15) Studiile efectuate sugerează că 
asistența medicală provoacă prejudicii în 
aproximativ 10% din cazuri. Prin urmare, 
este esențială abordarea, prin obligații 
comune clare, a prejudiciilor reclamate,
rezultate în urma asistenței medicale,
pentru a evita ca lipsa de încredere în 
mecanismele menționate să constituie un 
obstacol în calea utilizării asistenței 
medicale transfrontaliere. Acoperirea 
prejudiciului și compensațiile oferite de 
sistemele statului în care se realizează 
tratamentul nu ar trebui să aducă atingere 
posibilității statelor membre de a extinde 
acoperirea sistemelor lor naționale asupra 
pacienților cetățeni ai statului lor care 
doresc să beneficieze de asistență medicală 
într-un alt stat membru, atunci când 
tratamentul într-un alt stat este mai potrivit 
pacientului, în special în cazul pacienților 
pentru care este necesară recurgerea la 
asistență medicală într-un alt stat membru.

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Mai multe hotărâri ale Curții de 
Justiție au recunoscut dreptul pacienților în 
calitate de persoane asigurate la 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistența medicală acordată în alt stat 
membru în cadrul regimului legal de 
securitate socială. Curtea de Justiție a 
stabilit că dispozițiile tratatului referitoare 
la libertatea de a presta servicii cuprinde 
libertatea beneficiarilor de asistență 
medicală, inclusiv a persoanelor care au 
nevoie de tratament medical, de a se 
deplasa în alt stat membru pentru a 
beneficia acolo de asistența medicală. 
Aceleași dispoziții se aplică beneficiarilor 
de asistență medicală care doresc să 
primească asistență medicală într-un alt stat 
membru prin intermediul altor mijloace, 
cum ar fi serviciile de e-sănătate. Legislația 
comunitară nu reduce prerogativele statelor 
membre în ceea ce privește organizarea 
sistemelor de asistență medicală și de 
securitate socială ale acestora, însă statele 
membre trebuie să se conformeze 
legislației comunitare, în special 
dispozițiilor tratatului privind libertatea 
de a presta servicii, atunci când exercită 
aceste prerogative. Dispozițiile respective 
interzic statelor membre să introducă sau 
să mențină restricții nejustificate cu 
privire la exercitarea libertății de a presta 
servicii în sectorul asistenței medicale.

(18) Mai multe hotărâri ale Curții de 
Justiție au recunoscut dreptul pacienților în 
calitate de persoane asigurate la 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistența medicală acordată în alt stat 
membru în cadrul regimului legal de 
securitate socială. Curtea de Justiție a 
stabilit că dispozițiile tratatului le includ pe 
cele referitoare la libertatea beneficiarilor 
de asistență medicală, inclusiv a 
persoanelor care au nevoie de tratament 
medical, de a se deplasa în alt stat membru 
pentru a beneficia acolo de asistența 
medicală. Aceleași dispoziții se aplică 
beneficiarilor de asistență medicală care 
doresc să primească asistență medicală 
într-un alt stat membru prin intermediul 
altor mijloace, cum ar fi serviciile de e-
sănătate. Legislația comunitară nu reduce 
prerogativele statelor membre în ceea ce 
privește organizarea sistemelor de asistență 
medicală și de securitate socială ale 
acestora.

Or. en
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Pacienților ar trebui să li se garanteze 
suportarea costurilor pentru asistența
medicală prestată într-un alt stat membru
cel puțin la nivelul prevăzut pentru același 
tip sau un tip similar de asistență medicală 
pe care l-ar fi primit pe teritoriul statului 
membru de afiliere. Aceasta respectă în 
totalitate responsabilitatea statelor membre 
de a stabili amploarea asigurărilor medicale
disponibile cetățenilor lor și previne orice 
efect considerabil asupra finanțării 
sistemelor naționale de asistență medicală. 
Statele membre pot, totuși, prevedea în 
cadrul legislației naționale rambursarea 
costurilor tratamentului la tarifele în 
vigoare în statul membru în care se 
desfășoară tratamentul în cazul în care 
acest lucru este mai avantajos pentru 
pacient. Acesta poate fi, în special, cazul 
oricărui tratament furnizat prin rețelele 
europene de referință, astfel cum se 
menționează la articolul 15 din prezenta 
directivă.

Or. en

Adlib Express Watermark



PR\753961RO.doc 13/35 PE415.355v01-00

RO

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pacientul ar trebui, în orice caz, să nu 
aibă un câștig financiar în urma asistenței 
medicale acordate într-un alt stat membru, 
iar suportarea costurilor ar trebui, prin 
urmare, limitată la costurile efective ale 
asistenței medicale primite.

(24) Pacientul ar trebui, în orice caz, să nu 
aibă un câștig financiar în urma asistenței 
medicale acordate într-un alt stat membru, 
iar suportarea costurilor ar trebui, prin 
urmare, limitată la costurile efective ale 
asistenței medicale primite. Statele 
membre pot hotărî să acopere și alte 
costuri aferente, cum ar fi tratamentul 
terapeutic, cu condiția ca totalul acestor 
costuri să nu depășească cuantumul ce ar 
fi trebuit achitat în statele membre de 
afiliere.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) În cazul în care un pacient beneficiază 
de asistență medicală într-un stat membru 
care nu este țara în care este asigurat, este 
esențial pentru pacient să știe în avans ce 
norme sunt aplicabile. Un nivel echivalent 
de claritate este necesar în cazul în care 
furnizorii de asistență medicală se 
deplasează temporar într-un alt stat 
membru pentru a-și oferi serviciile 
medicale sau când asistența medicală este 
acordată transfrontalier. În cazurile 
respective, normele aplicabile asistenței 
medicale sunt cele prevăzute de legislația 
statului membru în care se desfășoară 
tratamentul, în conformitate cu principiile 
generale definite la articolul 5, având în 
vedere că, în conformitate cu articolul 152 

(35) În cazul în care un pacient beneficiază 
de asistență medicală într-un stat membru 
care nu este țara în care este asigurat, este 
esențial pentru pacient să știe în avans ce 
norme sunt aplicabile. Un nivel echivalent 
de claritate este necesar în cazul în care 
asistența medicală este acordată 
transfrontalier, cum ar fi cazul 
telemedicinei. În cazurile respective, 
normele aplicabile asistenței medicale sunt 
cele prevăzute de legislația statului 
membru în care se desfășoară tratamentul, 
în conformitate cu principiile generale 
definite la articolul 5, având în vedere că, 
în conformitate cu articolul 152 alineatul 
(5) din tratat, organizarea și furnizarea de 
servicii medicale și asistență medicală ține 
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alineatul (5) din tratat, organizarea și 
furnizarea de servicii medicale și asistență 
medicală ține de responsabilitatea statelor 
membre. Aceasta îl va ajuta pe pacient să 
facă o alegere în cunoștință de cauză și va 
evita interpretările eronate și neînțelegerile. 
De asemenea, va stabili un nivel de 
încredere ridicat între pacient și furnizorul 
de asistență medicală.

de responsabilitatea statelor membre. 
Aceasta îl va ajuta pe pacient să facă o 
alegere în cunoștință de cauză și va evita 
interpretările eronate și neînțelegerile. De 
asemenea, va stabili un nivel de încredere 
ridicat între pacient și furnizorul de 
asistență medicală.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Exploatarea potențialului pieței 
interne pentru asistența medicală 
transfrontalieră necesită cooperarea dintre 
furnizori, beneficiari și autoritățile de 
reglementare din diferitele state membre, la 
nivel național, regional sau local, pentru a 
asigura o asistență medicală 
transfrontalieră sigură, de înaltă calitate și 
eficientă. Acest lucru este valabil, în 
special, în cazul cooperării în regiunile de 
graniță, unde furnizarea transfrontalieră de 
servicii ar putea reprezenta cea mai 
eficientă modalitate de organizare a 
serviciilor medicale pentru populația 
locală, însă unde o astfel de furnizare 
transfrontalieră care să aibă un caracter 
durabil necesită cooperarea dintre 
sistemele de sănătate ale diferitelor state 
membre. Această cooperare ar putea privi 
planificarea în comun, recunoașterea 
reciprocă sau adaptarea procedurilor sau 
standardelor, interoperabilitatea sistemelor 
naționale de tehnologie de informare și 
comunicare, precum și mecanismele 
practice de asigurare a continuității 
asistenței medicale sau de facilitare 
concretă a furnizării transfrontaliere de 

(37) Exploatarea potențialului asistenței 
medicale transfrontaliere necesită 
cooperarea dintre furnizori, beneficiari și 
autoritățile de reglementare din diferitele 
state membre, la nivel național, regional 
sau local, pentru a asigura o asistență 
medicală transfrontalieră sigură, de înaltă 
calitate și eficientă. Acest lucru este 
valabil, în special, în cazul cooperării în 
regiunile de graniță, unde furnizarea 
transfrontalieră de asistență medicală ar 
putea reprezenta cea mai eficientă 
modalitate de organizare a asistenței
medicale pentru populația locală, însă unde 
o astfel de furnizare transfrontalieră care să 
aibă un caracter durabil necesită 
cooperarea dintre sistemele de sănătate ale 
diferitelor state membre. Această cooperare 
ar putea privi planificarea în comun, 
recunoașterea reciprocă sau adaptarea 
procedurilor sau standardelor, 
interoperabilitatea sistemelor naționale de 
tehnologie de informare și comunicare, 
precum și mecanismele practice de 
asigurare a continuității asistenței medicale 
sau de facilitare concretă a furnizării 
transfrontaliere de asistență medicală de 
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asistență medicală de către cadre medicale 
în regim temporar sau ocazional. Directiva 
2005/36/CE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale prevede că 
libertatea de a presta servicii într-un alt stat 
membru în regim temporar sau ocazional, 
inclusiv servicii furnizate de cadre 
medicale, nu trebuie, sub rezerva unor 
dispoziții specifice ale legislației 
comunitare, să fie restricționată datorită 
vreunui motiv privind calificările 
profesionale. Prezenta directivă nu ar 
trebui să aducă atingere dispozițiilor 
menționate din Directiva 2005/36/CE.

către cadre medicale în regim temporar sau 
ocazional. Directiva 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale 
prevede că libertatea de a presta servicii 
într-un alt stat membru în regim temporar 
sau ocazional, inclusiv servicii furnizate de 
cadre medicale, nu trebuie, sub rezerva 
unor dispoziții specifice ale legislației 
comunitare, să fie restricționată datorită 
vreunui motiv privind calificările 
profesionale. Prezenta directivă nu ar 
trebui să aducă atingere dispozițiilor 
menționate din Directiva 2005/36/CE.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) În cazul în care medicamentele sunt 
autorizate în statul membru de reședință al 
pacientului în conformitate cu Directiva 
2001/83/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman și sunt 
prescrise într-un alt stat membru unei 
persoane denumite pacient, ar trebui să fie 
posibil, în principiu, ca astfel de prescripții 
să fie recunoscute din punct de vedere 
medical și utilizate în statul membru de 
reședință al pacientului. Înlăturarea 
obstacolelor normative și administrative 
din calea unei astfel de recunoașteri nu 
aduce atingere necesității de a avea acordul 
adecvat al medicului curant al pacientului 
sau acordul farmacistului, în fiecare caz în 
parte, dacă acest lucru este justificat de 
protejarea sănătății umane și este necesar și 
proporționat în raport cu acel obiectiv. 
Această recunoaștere medicală nu ar trebui 

(39) În cazul în care medicamentele sunt 
autorizate în statul membru de reședință al 
pacientului în conformitate cu Directiva 
2001/83/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod comunitar cu privire la
medicamentele de uz uman și sunt 
prescrise într-un alt stat membru unei 
persoane denumite pacient, ar trebui să fie 
posibil, în principiu, ca astfel de prescripții 
să fie recunoscute din punct de vedere 
medical și utilizate în statul membru de 
reședință al pacientului. Înlăturarea 
obstacolelor normative și administrative 
din calea unei astfel de recunoașteri nu 
aduce atingere necesității de a avea acordul 
adecvat al medicului curant al pacientului 
sau acordul farmacistului, în fiecare caz în 
parte, dacă acest lucru este justificat de 
protejarea sănătății umane și este necesar și 
proporționat în raport cu acel obiectiv. 
Această recunoaștere medicală nu ar trebui 
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să aducă atingere, de asemenea, deciziei 
statului membru de afiliere cu privire la 
includerea unor astfel de medicamente în 
cadrul prestațiilor prevăzute de sistemul de 
securitate socială de afiliere. Punerea în 
aplicare a principiului de recunoaștere va fi 
facilitată prin adoptarea măsurilor necesare 
pentru protejarea siguranței pacientului și 
pentru evitarea utilizării greșite sau 
confuziei cu privire la medicamente.

să aducă atingere, de asemenea, deciziei 
statului membru de afiliere cu privire la 
includerea unor astfel de medicamente în 
cadrul prestațiilor prevăzute de sistemul de 
securitate socială de afiliere. Punerea în 
aplicare a principiului de recunoaștere va fi 
facilitată prin adoptarea măsurilor necesare 
pentru protejarea siguranței pacientului și 
pentru evitarea utilizării greșite sau 
confuziei cu privire la medicamente. În 
cazul în care o prescripție este emisă în 
statul membru de tratament pentru 
medicamente care, în mod normal, nu se 
eliberează pe bază de prescripție în statul 
membru de afiliere, acesta ar trebui să 
poată decide dacă să elibereze o 
autorizație în mod excepțional sau să 
pună la dispoziție un medicament 
alternativ, considerat similar.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre în care se desfășoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea și acordarea asistenței 
medicale. În acest context și ținând seama 
de principiile universalității, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echității și 
solidarității, acestea definesc standarde 
clare de calitate și siguranță referitoare la 
asistența medicală acordată pe teritoriul lor 
și se asigură că:

(1) Statele membre în care se desfășoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea și acordarea asistenței 
medicale. În acest context și ținând seama 
de principiile universalității, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echității și 
solidarității, acestea definesc standarde 
clare de calitate și siguranță referitoare la 
asistența medicală acordată pe teritoriul lor 
și se asigură că:

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistență medicală 
au capacitatea de a respecta standardele 
menționate, ținând seama de medicina 
internațională și de bunele practici 
medicale general recunoscute;

(a) în cazul în care asistența medicală este 
acordată într-un alt stat membru decât cel 
în care pacientul este asigurat sau într-un 
alt stat membru decât cel în care 
furnizorul de asistență medicală își are 
reședința, sediul sau este înregistrat, 
asistența medicală în cauză este furnizată 
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în conformitate cu legislația statului 
membru în care se acordă tratamentul;

(b) aplicarea acestor standarde de către 
furnizorii de asistență medicală este 
monitorizată periodic și se aplică măsuri 
corective în cazul în care nu se respectă 
standardele adecvate, ținând seama de 
progresul medicinii și al tehnologiei în 
domeniul sănătății;

(b) asistența medicală menționată la 
alineatul (1) litera (a) este prestată în 
conformitate cu normele și orientările 
privind calitatea și siguranța stabilite de 
statul membru în care se acordă 
tratamentul, cu condiția ca:

(i) pacienții și furnizorii de asistență 
medicală din alte state membre să poată fi 
informați cu privire la normele și 
orientările respective, inclusiv cu privire 
la dispozițiile privind supravegherea, 
printre altele, cu ajutorul mijloacelor 
electronice;

(c) furnizorii de asistență medicală oferă 
toate informațiile relevante pentru a le 
permite pacienților să ia hotărâri în 
cunoștință de cauză, în special informații 
cu privire la disponibilitatea, costurile și 
rezultatele asistenței medicale acordate, 
precum și detaliile privind asigurarea 
acestora sau alte mijloace de protecție 
personală sau colectivă în ceea ce privește 
răspunderea civilă profesională;

(ii) pacienții și furnizorii de asistență 
medicală din alte state membre să poată fi 
informați cu privire la disponibilitatea, 
costurile și rezultatele asistenței medicale 
acordate, precum și la detaliile privind 
asigurarea furnizorilor de asistență 
medicală sau alte mijloace de protecție 
personală sau colectivă în ceea ce privește 
răspunderea civilă profesională;

(d) pacienții au posibilitatea de a înainta 
plângeri și li se garantează despăgubiri și 
compensații în cazul unor efecte adverse 
ale asistenței medicale pe care o primesc;

(d) pacienții au posibilitatea de a înainta 
plângeri în cazul unor prejudicii provocate 
de asistența medicală pe care o primesc și 
li se garantează despăgubiri și dreptul de a 
reclama compensații;

(e) există sisteme de asigurări de 
răspundere civilă profesională sau o 
garanție sau un acord similar, echivalente 
sau asemănătore în ceea ce privește scopul 
lor, adecvate naturii și importanței riscului 
tratamentului furnizat pe teritoriul statelor 
membre;

(e) există sisteme de asigurări de 
răspundere civilă profesională sau o 
garanție sau un acord similar, echivalente 
sau asemănătore în ceea ce privește scopul 
lor, adecvate naturii și importanței riscului 
tratamentului furnizat pe teritoriul statelor 
membre;

(f) dreptul fundamental la protecția vieții 
private în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal este respectat 
în conformitate cu măsurile naționale de 
punere în aplicare a dispozițiilor 
comunitare privind protecția datelor 
personale, în special Directivele 95/46/CE 

(f) dreptul fundamental la protecția vieții 
private în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal este respectat 
în conformitate cu măsurile naționale de 
punere în aplicare a dispozițiilor 
comunitare privind protecția datelor 
personale, în special Directivele 95/46/CE 
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și 2002/58/CE; și 2002/58/CE;
(g) pacienții din alte state membre se 
bucură de tratament egal cu resortisanții 
statului membru în care are loc tratamentul, 
inclusiv de protecția împotriva 
discriminării prevăzută conform legislației 
comunitare și legislației naționale în 
vigoare în statul membru în care are loc 
tratamentul.

(g) pacienții din alte state membre se 
bucură de tratament egal cu resortisanții 
statului membru în care are loc tratamentul, 
inclusiv de protecția împotriva 
discriminării prevăzută conform legislației 
comunitare și legislației naționale în 
vigoare în statul membru în care are loc 
tratamentul.

(ga) pacienții care au beneficiat de 
tratament au dreptul la înregistrarea, în 
formă scrisă sau electronică, a 
tratamentului respectiv, precum și a 
oricăror recomandări medicale privind 
continuitatea tratamentului.

Or. en

Justificare

Article 5 should be merged with article 11, since they deal with two aspects of the same 
subject matter.

The issue of defining standards on quality and safety should be dealt with purely as a matter 
of applicable law. This will make the proposal more in line with the principles of subsidiarity 
and proportionality, and the respect for Member State competence on healthcare. Instead, 
Member States shall provide information on their standards and guidelines on quality and 
safety to patients and healthcare providers.

Patients should be guaranteed the right to seek compensation when they suffer harm, not 
guaranteed compensation when they suffer harm. This because harm sometimes is an 
unavoidable outcome/side effect of certain healthcare treatments.

The provision on guidelines is not necessary since the Commission has a general mandate to 
issue guidelines for implementing Community law.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pornind de la premisa asigurării unui (3) Pornind de la premisa asigurării unui 
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nivel ridicat de protecție a sănătății, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
elaborează orientări pentru punerea în 
aplicare a alineatului (1), în măsura în care 
aceste acțiuni sunt necesare pentru a 
facilita furnizarea de asistență medicală 
transfrontalieră.

nivel ridicat de protecție a sănătății, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
poate elabora orientări pentru punerea în 
aplicare a alineatului (1), în măsura în care 
aceste acțiuni sunt necesare pentru a 
facilita furnizarea de asistență medicală 
transfrontalieră.

Or. en

Justificare

Problema stabilirii de norme de calitate și siguranță ar trebui abordată exclusiv cu titlu de 
legislație aplicabilă. Acest lucru va alinia mai strict propunerea la principiile subsidiarității 
și proporționalității, precum și la principiul respectării competențelor pe care le au statele 
membre în domeniul sănătății. În schimb, statele membre ar trebui să pună la dispoziția 
pacienților și furnizorilor de asistență medicală informații cu privire la normele și orientările 
de pe teritoriul lor privind calitatea și siguranța.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

medicale identice sau similare pe teritoriul 
său. În cazul în care sunt disponibile mai 
multe metode de tratament al unei 
afecțiuni sau al unui caz de vătămare 
corporală, pacientul are dreptul la 
rambursare pentru toate metodele de 
tratament care au fost încercate și testate 
în măsură suficientă de către oamenii de 
știință din domeniul medicinii la nivel 
internațional, chiar și atunci când acestea 
nu sunt disponibile în statul membru de 
afiliere al pacientului. În orice caz, statul 
membru de afiliere este cel care hotărăște 
care sunt serviciile medicale al căror cost 
este rambursat indiferent de locul în care 
sunt furnizate.

Or. en

Justificare

It is for each Member State to organise its national social security system and to determine 
the conditions governing entitlement to benefits. Accordingly, if patients are entitled to a 
certain health care benefit in their home Member State they should have the right to be 
reimbursed for equivalent healthcare provided in other Member States. However, according 
to ECJ case law, Member States must not disregard Community law when determining which 
treatments will be paid for by it’s social security system.1 Therefore, if there are several 
methods available for treating a certain disease or injury, the patient should have the right to 
reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried and tested by 
international medical science,2 even if they are not offered in the patient’s home Member 
State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits their 
individual condition.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Costurile asistenței medicale acordate 
într-un alt stat membru sunt rambursate de 

(2) Costurile asistenței medicale acordate 
într-un alt stat membru sunt rambursate de 

                                               
1 Cauza C-157/99, Smits/Peerbooms, p. 87-88.
2 Ibid, p. 94.
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către statul membru de afiliere în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive până la un plafon corespunzând 
costurilor care ar fi fost acoperite în cazul 
în care o asistență medicală identică sau 
similară ar fi fost acordată în statul 
membru de afiliere, fără a depăși costurile 
efective ale asistenței medicale primite.

către statul membru de afiliere în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive până la un plafon corespunzând 
costurilor care ar fi fost acoperite în cazul 
în care o asistență medicală identică sau 
similară ar fi fost acordată în statul 
membru de afiliere, fără a depăși costurile 
efective ale asistenței medicale primite. 
Statele membre pot hotărî să acopere și 
alte costuri aferente, cum ar fi 
tratamentul terapeutic, cu condiția ca 
totalul acestor costuri să nu depășească 
cuantumul ce ar fi trebuit achitat în 
statele membre de afiliere.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistența medicală spitalicească și 
specializată

Asistența medicală spitalicească

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(a) asistența medicală care necesită șederea 
pacientului pentru cel puțin o noapte în 

(a) asistența medicală cu un înalt grad de 
specializare și/sau care necesită utilizarea 
unei infrastructuri sau a unor echipamente 
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spital. medicale foarte costisitoare sau
(b) asistența medicală, inclusă într-o listă 
specifică, care nu necesită șederea 
pacientului pentru cel puțin o noapte în 
spital. Lista respectivă este limitată la:

(b) asistența medicală care implică 
tratamente ce prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație.

- asistența medicală care necesită 
utilizarea unei infrastructuri sau a unui 
echipament medical foarte specializat și 
costisitor; sau
- asistența medicală care implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Lista respectivă este stabilită și poate fi 
actualizată periodic de către Comisie. 
Măsurile respective, care vizează 
modificarea elementelor neesențiale din 
prezenta directivă prin completarea 
acesteia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 19 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sistemul de autorizare prealabilă este 
limitat la ceea ce este necesar și 
proporțional pentru a evita un astfel de 

(4) Sistemul de autorizare prealabilă este 
limitat la ceea ce este necesar și 
proporțional pentru a evita un astfel de 
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impact și nu constituie un mijloc de 
discriminare arbitrară.

impact și nu constituie un mijloc de 
discriminare arbitrară și nici un obstacol în 
calea liberei circulații a persoanelor.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statul membru în cauză pune la 
dispoziția publicului toate informațiile 
relevante privind sistemele de autorizare 
prealabilă introduse în temeiul dispozițiilor 
de la alineatul (3).

(5) Statul membru în cauză pune la 
dispoziția publicului toate informațiile 
relevante privind sistemele de autorizare 
prealabilă introduse în temeiul dispozițiilor 
de la alineatul (3), inclusiv privind 
procedurile de recurs în cazul refuzului 
de acordare a autorizației.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot oferi pacienților 
un sistem facultativ de autorizare 
prealabilă, în cadrul căruia pacientul 
primește, în schimbul unei astfel de 
autorizații, un bon care indică costul 
maxim rambursabil. Acest bon poate fi 
apoi depus la spitalul în care se acordă 
tratamentul, rambursarea fiind astfel 
efectuată direct de către statul membru de 
afiliere.

Or. en
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Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, Comisia 
efectuează un studiu de fezabilitate în 
ceea ce privește înființarea unei case de 
compensații în vederea facilitării 
rambursării costurilor în temeiul 
prezentei directive între diverse state, 
sisteme de asistență medicală și zone 
monetare, raportând constatările 
respective Parlamentului European și 
Consiliului și, dacă este cazul, prezentând 
o propunere legislativă.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statul membru de afiliere asigură 
mecanisme ușor accesibile, inclusiv prin 
mijloace electronice, de furnizare promptă
de informații la cerere către pacienți,
referitoare la beneficierea de asistență 
medicală într-un alt stat membru, precum și 
la termenii și condițiile aplicabile, care 
includ informații privind drepturile 
pacienților, procedurile de evaluare a 
drepturilor respective și sistemele de 
recurs și compensare în cazul în care 
pacientului i se refuză drepturile în cauză,
printre altele, de fiecare dată când sunt 
cauzate prejudicii în urma asistenței 
medicale primite în alt stat membru.

Or. en
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Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile menționate la alineatul 
(1) sunt ușor accesibile, inclusiv prin 
mijloace electronice, și se referă la 
drepturile pacienților, procedurile de a 
beneficia de aceste drepturi, precum și la 
sistemele de recurs și de acces la justiție 
în cazul în care pacientul este privat de 
aceste drepturi.

eliminat

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre asigură accesul 
cadrelor medicale care oferă consultații 
unui pacient la informații prin 
intermediul unui sistem securizat. 
Informațiile în cauză includ detalii 
privind cadrele medicale înregistrate în 
statul de tratament și orice proceduri 
disciplinare intentate împotriva acestora. 
Statele membre se informează reciproc, în 
mod proactiv și imediat, cu privire la 
astfel de proceduri disciplinare și la 
rezultatele acestora.

Or. en
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Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) facilitează accesul pacienților la 
rețelele europene ale pacienților;

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri care să asigure faptul că 
medicamentele prescrise într-un stat 
membru și preparate într-un alt stat 
membru sunt corect identificate, iar 

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

informațiile privind produsul furnizate 
pacienților sunt ușor de înțeles, inclusiv 
din punctul de vedere al clarității privind 
diferitele denumiri folosite pentru același 
produs medicamentos;

Or. en

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsuri prin care să se identifice 
produsele medicamentoase contrafăcute și 
să se prevină pătrunderea acestora în 
farmacii;

Or. en

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care o prescripție este 
emisă în statul membru de tratament 
pentru produse medicamentoase care, în 
mod normal, nu se eliberează pe bază de 
prescripție în statul membru de afiliere, 
ține de competența statului membru de 
afiliere să hotărască dacă să emită o 
autorizație în mod excepțional sau să 
pună la dispoziție un produs 
medicamentos alternativ, considerat 
similar.

Or. en
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Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ixa) au legături corespunzătoare și 
eficiente cu furnizorii de soluții 
tehnologice.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu procedura menționată la 
articolul 19 alineatul (2), Comisia adoptă 
măsurile specifice necesare pentru 
realizarea interoperabilității sistemelor de 
tehnologia informației și comunicare din 

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

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

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea privind gestionarea noilor 
tehnologii medicale

Cooperarea privind gestionarea 
tehnologiilor medicale

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) identificarea de metode durabile 
pentru stabilirea unui echilibru între 
obiectivele privind accesul la 
medicamente, recompensarea inovațiilor 
și gestionarea bugetelor din domeniul 
sănătății.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia permite aderarea la rețea 
doar autorităților care îndeplinesc 
principiile bunei guvernanțe menționate 
la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În termen de cinci ani de la data 
menționată la articolul 22 alineatul (1), 
Comisia întocmește un raport privind 
aplicarea prezentei directive, care include 
date statistice referitoare la fluxurile de 
pacienți, determinate de prezenta 
directivă, înspre și dinspre statele 
membre, și pe care îl înaintează 
Parlamentului European și Consiliului.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

“Jamais poete n’a interpreté la nature aussi librement qu’un juriste la realité” Jean Giraudoux
  (Niciun poet nu a interpretat natura atât de liber precum interpretează juristul realitatea.)

Rațiune și sensibilitate

Avocați sau politicieni.  În ultimii zece ani, odată cu hotărârea din 1998 a Curții Europene de 
Justiție (CEJ) în cauza Kohll și Dekker, juriștii europeni se ocupă de stabilirea politicii privind 
mobilitatea pacienților, întrucât politicienii europeni nu au reușit să facă acest lucru. Dacă nu 
întreprindem nimic, Curtea va continua să interpreteze tratatele în cazurile în care sunt vizate 
drepturile pacienților. Aceasta va asigura claritatea pe care noi, politicienii, nu am reușit să o 
asigurăm. Dacă ne mulțumim să lăsăm elaborarea politicilor în seama juriștilor, atunci noi nu 
mai trebuie să facem nimic – bineînțeles, cu excepția faptului că va mai trebui să achităm 
facturile imprevizibile ce vor apărea ca rezultat.  Dar dacă noi considerăm că ține de datoria 
noastră, în calitate de politicieni aleși, să oferim certitudine juridică și politică, atunci ar trebui 
să ne punem pe treabă fără întârziere. Alegătorilor noștri le place ideea mobilității pacienților 
ca opțiune; însă ei doresc și se așteaptă la o gestionare corespunzătoare a acesteia și doresc și 
se așteaptă la îndrumări competente în ceea ce privește politicile și procedurile în cauză. 

Mult așteptata propunere a Comisiei, care urmează votului majorității covârșitoare a 
Parlamentului în favoarea raportului nostru din 2005 privind mobilitatea pacienților 
(A6-0129/2005), este binevenită, inclusiv dispozițiile sale inovatoare care depășesc hotărârile 
CEJ privind rețelele europene de referință pentru boli rare.  Cu toate acestea, rămân câteva 
domenii incerte pe care prezentul raport încearcă să le clarifice și să le abordeze.

Oportunități pentru pacienți.  Ar trebui să o spunem absolut clar, că propunerea în cauză 
constituie o oportunitate pentru pacienți.  Ea este centrată pe pacient; aspectele privind 
mobilitatea personalului medical și a serviciilor medicale vor fi abordate ulterior. Tot ulterior, 
din păcate, va fi abordată și propunerea de o necesitate stringentă privind siguranța 
pacienților.  Propunerea examinată, după cum se specifică, nu modifică și nici nu aduce 
atingere sistemului de securitate socială, care rămâne valabil, deși poate că am avea nevoie de 
mai multe clarificări cu privire la situațiile în care devine aplicabilă fiecare dintre aceste două 
opțiuni. Ar trebui să o spunem la fel de clar că aceasta este o oportunitate pentru pacienți, 
având la bază nevoile, nu mijloacele, precum și alegerea în cunoștință de cauză, nu din 
obligație.

Hotărârile Curții.  De asemenea, este cert faptul că nu abordăm problema de la zero; nu este 
momentul potrivit pentru inițiative legislative absolut noi. Tratatele au oferit CEJ baza 
juridică pentru hotărârile sale, iar Curtea a elaborat, în consecință, varianta sa de proiect 
pentru politica din domeniu. Curtea a pus în mișcare un proces care poate să acorde puteri 
pacienților și să îmbunătățească sănătatea cetățenilor europeni. În esența sa originală, CEJ 
confirmă faptul că pacienții, în cazul cărora tratamentul nu este asigurat într-un termen 
rezonabil, au dreptul să se deplaseze într-un alt stat membru pentru a beneficia de tratament, 
iar cheltuielile respective să fie suportate de finanțatorul sectorului de sănătate din țara de 
origine, atâta timp cât sunt îndeplinite două condiții: tratamentul trebuie să fie, în mod normal, 
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disponibil în țara de origine, iar costul trebuie să fie comparabil.  Într-o serie de hotărâri, CEJ 
a stabilit că pacientului nu trebuie să i se ceară o autorizare prealabilă pentru tratamentul 
ambulatoriu sau pentru alte ajutoare medicale, cum ar fi ochelarii și tratamentul ortodontic.  
Cu toate acestea, rămâne deschisă posibilitatea unei anumite forme de autorizare sau 
notificare prealabilă în cazul tratamentului spitalicesc, dacă țara de origine („statul membru de 
afiliere”) poate demonstra că, fără acest lucru, ar fi afectată gestionarea asistenței medicale în 
cazul altor pacienți. Hotărârile nu vizau procesul de autorizare ci, mai degrabă, utilizarea 
nejustificată a acestuia în vederea refuzării sau împiedicării persoanelor de a se deplasa în alt 
stat membru pentru a beneficia de tratament.  Din acest motiv, am urmărit înființarea unui 
sistem de autorizare prealabilă cu un grad minim de strictețe, în ceea ce privește pacienții, dar 
și a unui sistem rațional de avertizare prealabilă cu privire la costurile excepționale, în ceea ce 
privește administratorii serviciilor de asistență medicală.

Nevoi, nu mijloace.  Atunci când afirmăm că politica ar trebui să se refere la pacienții cu 
nevoi, și nu la cei cu mijloace, ar trebui să clarificăm faptul că nu ne dorim să vedem pacienți 
care trebuie să călătorească în străinătate, fiind nevoiți să plătească în avans din bani proprii 
costurile adesea ridicate ale tratamentului spitalicesc. Ar trebuim să construim un sistem de 
rambursare directă din partea finanțatorului din statul de origine către spitalul gazdă, fie prin 
intermediul unei case centrale de compensare care să gestioneze complicațiile transfrontaliere, 
de sisteme monetare diferite și de sisteme de asistență medicală diferite (Beveridge/Bismark), 
fie prin intermediul unui sistem bilateral de bonuri valorice cu care pacientul se duce la 
spitalul respectiv și care garantează plata, de către statul membru de afiliere, a serviciilor 
furnizate de spitalul în cauză.

Oricare dintre cele două opțiuni ar elimina conflictele dintre pacient și spital în ceea ce 
privește plata, iar a doua opțiune ar simplifica, de asemenea, problemele dintre cele două state 
membre privind chestiuni precum cursurile de schimb.  Înființarea unei case de compensare ar 
putea dura și de aceea, în vederea înființării unui mecanism complementar și rapid, 
recomandăm ca pacienții care aleg să utilizeze procesul de autorizare prealabilă, înființat de 
țara de origine, să primească un bon valoric pe care să îl prezinte la spitalul în care are loc 
tratamentul, astfel fiind garantată plata până la o anumită sumă.  Cu un astfel de bon valoric, 
pacientul nu va trebui să plătească personal tratamentul, iar țara de origine a pacientului va 
garanta plata către spital.  Fără acest bon valoric și în așteptarea înființării unei case centrale 
de compensare, pacientul va fi nevoit să plătească și să solicite rambursarea sumei mai târziu.

Pachete.  Se pune problema dacă hotărârea CEJ privind costurile presupune că un stat 
membru de afiliere poate fi responsabil doar de costul real al tratamentului.  Un pachet de 
tratament, care include servicii suplimentare precum convalescența sau fizioterapia, ar putea fi 
oferit la un cost total mai mic decât cel plătit pentru simplul tratament realizat acasă. Dacă 
astfel de pachete aduc beneficii medicale suplimentare pacientului, de exemplu prin 
diminuarea probabilității ca boala să recidiveze, atunci ele ar fi binevenite, atât timp cât 
întregul pachet nu depășește costul care ar fi fost plătit pentru tratamentul oferit în țara de 
origine. Statele membre ar trebui să fie cât se poate de flexibile în această privință.

„Brokerii din domeniul medical”.  Este posibil să asistăm la o creștere a numărului 
„brokerilor din domeniul medical”, care vizează consilierea independentă a pacienților cu 
privire la pachetele de tratament și asistență medicală, la fel cum un broker din domeniul 
asigurărilor studiază piața în numele clientului său pentru a găsi cele mai bune soluții care 
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corespund necesităților acestuia.  În mod evident, fiecare stat membru trebuie să își 
stabilească propria politică în domeniu și fiecare stat membru va trebui să decidă, de 
asemenea, dacă rolul sau formarea brokerului din domeniul medical trebuie să fie 
reglementată sau dacă se autoreglementează într-un fel sau altul. 

Completarea sumei.  De asemenea, se poate ca, în anumite țări, opțiunea de a se deplasa în 
străinătate să fie posibilă doar dacă pacientul este pregătit să completeze suma pe care o 
plătește țara de origine.  Nu este nimic, în mod intrinsec, în neregulă cu acest lucru.  Nu este 
nimic diferit de situația în care pacienții plătesc pentru un pat confortabil într-un spital local 
sau în care părinții plătesc taxe de școlarizare suplimentare pentru copilul lor.  Dar aceasta ar 
fi doar o opțiune. Pacientul nu ar trebui forțat să plătească mai mult și niciun spital nu ar 
trebui să solicite taxe mai mari pentru pacienții străini, în comparație cu cei naționali, pentru 
același tratament. 

Cifre.  Se preconizează că această cale nu va fi aleasă de un număr mare de pacienți.  
Majoritatea persoanelor preferă să beneficieze de tratament cât mai aproape de casă, astfel 
încât să poată fi vizitați de prieteni și de rude.  Dacă este necesar, aceștia se vor deplasa pe 
teritoriul țării de origine – nu în ultimul rând din cauza limbii.  Dacă decid să se deplaseze în 
străinătate, probabil că vor opta inițial pentru acordurile dirijate, care au fost deja bine 
stabilite la nivel bilateral și trilateral între statele membre, regiuni și orașe. Cu toate acestea, 
dacă doresc o mai mare flexibilitate – poate din cauza rudelor sau a prietenilor care trăiesc în 
altă parte a Uniunii Europene, la care pot sta pentru a se recupera după tratament, sau datorită 
faptului că au auzit de o echipă profesionistă de medici sau de un alt furnizor de servicii de 
asistență medicală – atunci aceștia pot opta pentru asistența medicală transfrontalieră în cauză.

Bineînțeles, dacă un stat membru dorește să evite utilizarea de către cetățenii săi a acestei noi 
oportunități și, odată cu aceasta, scurgerea din țară a resurselor, acesta va ridica standardele de 
asistență medicală și va reduce timpii de așteptare, astfel încât niciun individ să nu simtă 
nevoia de a merge în altă parte.  Dacă un stat membru atrage pacienți din străinătate – poate 
datorită tarifelor mai mici pentru serviciile de asistență medicală și tratament – acesta va 
atrage resurse, care pot fi investite din nou în domeniul medical întru beneficiul tuturor 
pacienților. Peste cinci ani ar trebui să analizăm experiența privind fluxurile de ieșire și cele 
de intrare pentru a vedea impactul produs și dacă trebuie să simplificăm sau să consolidăm 
politica în cauză.

Informarea.  Informarea va fi esențială și fiecare stat membru va trebui să înființeze centre 
de informare (puncte de contact naționale), în care pacientul și consilierii medicali ai acestuia 
pot afla ce este disponibil, dacă se aplică anumite criterii de eligibilitate, ce proceduri sunt 
necesare, ce proceduri de contestație și de atac sunt în vigoare și ce ajutor poate fi obținut cu 
privire la costurile de călătorie. Chestiunea delicată privind standardele de asistență medicală 
este, de asemenea, relevantă în acest context.  Cu siguranță, dacă un stat membru este de 
acord, în mod explicit sau implicit prin acceptarea hotărârilor CEJ, ca cetățenii săi să meargă 
în străinătate pentru a beneficia de tratament, acesta este responsabil de îngrijirea lor.  Cu 
siguranță, statul respectiv va dori să dispună de asigurări reciproce privind siguranța 
pacienților. Calitatea scăzută a serviciilor de asistență medicală poate reprezenta unul dintre 
riscurile pentru siguranța pacientului.  Statele membre sunt responsabile de prestarea 
serviciilor de asistență medicală și nimeni nu sugerează că Uniunea Europeană ar trebui să 
prescrie standarde în acest sens.  Ceea ce statul membru în care are loc tratamentul poate face 
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și ar trebui să facă este să garanteze prezentarea publică a acestor standarde.  Datoria statului 
membru de afiliere este de a asigura faptul că cetățenii săi au acces la informații, astfel încât 
pacienții și consilierii lor medicali să știe la ce standarde să se aștepte, dacă aleg să meargă în 
altă țară. Nici mai mult, nici mai puțin. 

Prescripțiile.  O problemă ridicată de propunere se referă la recunoașterea reciprocă a 
prescripțiilor.  Cu siguranță, ar fi de dorit ca o farmacie din țara de origine să recunoască și să 
onoreze o prescripție emisă de un doctor din altă țară.  Acest lucru ar necesita accesul la un 
registru al medicilor calificați și care au dreptul de a emite prescripții. Cu toate acestea, 
problema este mai profundă.  În general, este știut faptul că statele membre sunt cele care 
decid ce medicamente să fie disponibile pe bază de prescripție.  În consecință, dacă pacientul 
merge în străinătate și i se prescrie o serie de medicamente care nu sunt disponibile în țara de 
origine, pacientul va trebuie fie să se descurce cu ceea ce este efectiv disponibil, fie să se 
întoarcă în țara în care are loc tratamentul – sau, cu riscurile de rigoare, să le obțină prin 
intermediul internetului.  Se pare că ar fi mai bine ca statele membre să accepte, pe baza unei 
liste suplimentare a medicamentelor eliberate pe prescripție, medicamentele prescrise pentru 
tratament în cadrul asistenței medicale transfrontaliere. Aceasta reprezintă o problemă ce ține 
de competența statelor membre, dar care ar putea genera provocări viitoare pentru CEJ dacă 
nu este gestionată cu grijă și în mod rațional.

Rațiune și sensibilitate.  Pe scurt, aceasta este esența raportului:  rațiune și sensibilitate; o 
nouă oportunitate pentru pacienți; o oportunitate cu privire la care Uniunea Europeană ar 
putea susține că a oferit avantaje cetățenilor săi; claritate și certitudine juridică; nu 
soluționarea inegalităților privind asistența medicală pe teritoriul Europei sau în statele 
membre – aceasta este o chestiune care trebuie redirecționată către ministerele statelor 
membre în cauză – ci echitate și egalitatea oportunităților; flexibilitate și nu birocrație; dorința 
de a aborda chestiuni în spiritul „cum să procedăm?” și nu în spiritul „de ce nu ar trebui 
să...?”.  Un lucru este deja clar: tot mai mulți cetățeni devin conștienți de iminența acestei 
oportunități politice.  Este posibil ca în final să nu utilizeze această oportunitate, dar și-o 
doresc. Provocarea noastră în cadrul celor trei instituții este de a o pune în practică cât mai 
curând posibil.
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