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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Serviciile de asistență medicală au fost excluse din Directiva privind serviciile întrucât acestea 
sunt responsabile de îndeplinirea unor misiuni de interes general și trebuie să facă obiectul 
unei legislații specifice care să garanteze respectul absolut al principiilor accesului egal, 
universalității, calității, siguranței și solidarității.

Sănătatea nu poate fi considerată un produs obișnuit al pieței interne întrucât serviciile de 
asistență medicală contribuie în mod semnificativ la coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii Europene.

O directivă privind drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere trebuie, 
în consecință, să își propună să nu încurajeze un „turism medical” care, dezvoltându-se, ar 
putea crea o reală inegalitate privind accesul la îngrijiri medicale, generând un sistem de 
sănătate cu două viteze, care ar avantaja numai pacienții cei mai bine informați și cu o situație 
materială bună.

În conformitate cu tratatele, care garantează libertatea fundamentală de circulație și 
respectând principiul subsidiarității, care recunoaște fiecărui stat membru competența de a 
organiza, gestiona și finanța sistemul său de sănătate și de protecție socială, Uniunea 
Europeană poate totuși să aducă îmbunătățiri esențiale la mobilitatea pacienților. 
Complexitatea, varietatea, specificitatea sistemelor de sănătate impun o cooperare optimă 
între statele membre în domeniul cercetării, datelor medicale și administrative, precum și o 
reflecție profundă privind o posibilă coordonare între aceste sisteme specifice pentru a garanta 
securitatea juridică, atât pentru pacienți, cât și pentru furnizorii de asistență medicală.

Or, propunerea Comisiei nu rezolvă decât parțial această problemă, limitându-se la 
codificarea unor hotărâri ale Curții de Justiție care sunt chiar consecința unui vid juridic 
evident!

Fie că este vorba despre definirea unor noțiuni-cheie (asistență medicală spitalicească și în 
afara mediului spitalicesc, furnizarea de asistență medicală, termen rezonabil, efecte 
adverse,...), despre precizările referitoare la corelația dintre prezenta directivă și 
regulamentele existente (1408/71 și 883/2004), despre aspecte precum continuitatea asistenței 
medicale și responsabilitățile în cazul unor eventuale complicații postoperatorii sau despre 
recunoașterea reciprocă a prescripțiilor, textul, total insuficient, amplifică insecuritatea 
juridică în loc să o elimine.

Este important să se clarifice normele referitoare la tarife și la rambursare, precum și 
condițiile care reglementează sistemul cererilor de autorizare prealabilă de către statele 
membre pentru a garanta suportarea costurilor asistenței medicale și pentru a nu crea, astfel, 
inegalități între pacienți.

Autorizarea prealabilă ar trebui să fie concepută drept o oportunitate oferită pacienților de a fi 
mai bine informați și consiliați în demersul de identificare a unui mod de rambursare cât mai 
bine adaptat, în conformitate cu principiul nediscriminării, și nu drept o piedică în calea 
mobilității.
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În plus, aceasta asigură menținerea funcțiilor esențiale ale serviciilor publice de sănătate, și 
anume coeziunea socială și teritorială și menținerea echilibrului financiar al sistemelor publice 
de securitate socială, care reprezintă garanția unei politici cu adevărat solidare în domeniul 
sănătății.

În cazul asistenței medicale pentru care nu este necesară autorizarea, se poate verifica, printr-o 
declarație prealabilă, dacă pacientul a primit toate informațiile necesare înaintea plecării sale.

În contextul îmbătrânirii populației, care implică dificultatea de a face diferența între nevoile 
sociale și cele medicale, pare să fie important să se aibă în vedere noțiunea de îngrijire de 
lungă durată, în condițiile în care numeroase state membre se confruntă cu această 
problematică.

Coordonarea între mobilitatea pacienților și aspectele referitoare la cadrele medicale este 
absolut necesară datorită legăturii strânse care există între aceste două elemente în ceea ce 
privește, pe de o parte, asigurarea calității și siguranței asistenței medicale, și, pe de altă parte, 
eforturile necesare pentru a nu crea dezechilibre în ceea ce privește proporția personalului 
medical în anumite state membre. Directiva din 2005 privind recunoașterea calificărilor 
profesionale este atât de puțin adaptată sectorului sănătății, încât absența acestei reflecții 
simultane privind situația cadrelor medicale, formarea acestora și recunoașterea calificărilor 
lor reprezintă o deficiență care poate fi aduce prejudicii pacienților înșiși.

Sănătatea populației este un factor cheie al dezvoltării economice. A permite cetățenilor să fie 
mai bine informați, să beneficieze de o asistență medicală de mai bună calitate, fără a favoriza 
consumerismul sau turismul medical, promovând o viziune mai solidară și mai cuprinzătoare 
a drepturilor pacienților, fără a amplifica inegalitățile sociale și teritoriale, a garanta un anumit 
grad de securitate juridică pentru pacienți, ca și pentru cadrele medicale, a asigura 
durabilitatea sistemelor noastre de protecție socială, a optimiza progresele cercetării asigurând 
utilizarea lor comună: iată provocările UE într-un domeniu fundamental al modelului social 
european, pentru ca fiecare cetățean să considere Europa drept o soluție și nu o problemă în 
viața sa cotidiană.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul1
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Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile generale de 
drept, așa cum sunt recunoscute în special 
de Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene. Dreptul de acces la 
asistență medicală și dreptul de a beneficia 
de tratament medical în condițiile stabilite 
prin legislația și practicile naționale sunt 
recunoscute de articolul 35 din Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Îndeosebi, prezenta directivă 
trebuie pusă în practică și aplicată 
respectând drepturile la viața personală și 
de familie, protecția datelor cu caracter 
personal, egalitatea în fața legii, precum și 
principiul nediscriminării și dreptul la 
despăgubire eficientă și la proces echitabil, 
în conformitate cu principiile generale de 
drept consacrate de articolele 7, 8, 20, 21, 
47 din Cartă.

(3) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile generale de 
drept, așa cum sunt recunoscute în special 
de Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene. Dreptul de acces la 
asistență medicală și dreptul de a beneficia 
de tratament medical în condițiile stabilite 
prin legislația și practicile naționale sunt 
recunoscute de articolul 35 din Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Îndeosebi, prezenta directivă 
trebuie pusă în practică și aplicată 
respectând drepturile la viața personală și 
de familie, protecția datelor cu caracter 
personal, egalitatea în fața legii, precum și 
principiul nediscriminării, alegerile etice 
fundamentale ale statelor membre și 
dreptul la despăgubire eficientă și la proces 
echitabil, în conformitate cu principiile 
generale de drept consacrate de articolele 
7, 8, 20, 21, 47 din Cartă.

Justificare

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezenta directivă respectă și nu 
aduce atingere libertății fiecărui stat 
membru de a decide tipul de asistență 
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medical pe care îl consideră adecvat. 
Nicio dispoziție din prezenta directivă nu 
trebuie interpretată într-un mod care să 
submineze alegerile etice fundamentale 
ale statelor membre, în special în ceea ce 
privește protejarea dreptului la viață al 
fiecărei ființe umane.

Justificare

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) În conformitate cu jurisprudența 
Curții de Justiție a UE, pacienții și 
furnizorii de asistență medicală au dreptul 
să meargă în orice stat membru pentru 
asistență medicală. Astfel, este foarte 
important ca circulația transfrontalieră a
pacienților și serviciile de asistență 
medicală transfrontalieră să întâmpine 
cât mai puține piedici în cadrul Uniunii 
Europene.

Justificare

Standardele comune ale pieței interne trebuie să aibă întotdeauna prioritate. Deși sistemele 
de asistență medicală se află sub autoritatea statelor membre, circulația pacienților și a 
personalului medical este transfrontalieră, astfel încât Uniunea Europeană trebuie să fie 
activă în aceste domenii. În același timp, circulația pacienților și a personalului medical ar 
trebui limitată cât mai puțin posibil de restricții, pentru a garanta libera circulație a 
persoanelor în Uniunea Europeană.

Amendamentul 4
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Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Legislația care abordează aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale 
transfrontaliere trebuie să recunoască în mod clar beneficiile oferite de aceasta în anumite 
circumstanțe.  Acest lucru este valabil în special în cazul bolilor rare, pentru care este posibil 
ca tratamentele de calitate să nu fie disponibile într-un anume stat membru.

Amendamentul 5

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” înseamnă:

- 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); 

- Pacientul se deplasează fizic la un
furnizor de asistență medicală într-un stat 
membru diferit de cel în care este afiliat la 
sistemul de securitate socială, cu intenția 

Adlib Express Watermark



PE418.168v02-00 8/56 AD\773861RO.doc

RO

acest aspect se definește ca și „mobilitatea 
pacienților”;

de a solicita servicii medicale; 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;

- Serviciul medical depășește frontierele, 
în mod virtual sau în alt mod: pacientul 
nu se deplasează fizic în alt stat membru, 
însă beneficiază, cu toate acestea, de 
servicii medicale de pe teritoriul unui alt
stat membru decât cel în care este afiliat la 
sistemul de securitate socială, cum ar fi 
telechirurgia, consultația medicală, 
eliberarea de prescripții și servicii de 
laborator la distanță; acest aspect este 
denumit „telemedicină”;

- Prezența permanentă a unui furnizor de 
asistență medicală (și anume: stabilirea 
unui furnizor de asistență medicală într-un 
alt stat membru); precum și

- 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).

- 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);

- Achiziționarea bunurilor care au 
legătură cu asistența medicală, cum ar fi 
dispozitivele medicale și medicamentele, 
într-un alt stat membru decât cel în care 
beneficiarul este afiliat la sistemul de 
securitate socială; aceasta poate fi 
realizată, însă nu în mod necesar, prin 
deplasarea fizică a pacientului în statul 
membru respectiv.

Justificare

Prima parte a amendamentului vizează o formulare mai bună. A doua parte vizează achiziția 
de bunuri legate de asistența medicală care, printre altele, au constituit subiectul hotărârii 
Decker, care ar trebui inclus într-o directivă menită să codifice hotărârile judecătorești Kohll 
și Decker.

Amendamentul 6
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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 și liberei circulații a furnizării 
de asistență medicală în cadrul pieței 
interne, precum și pentru garantarea unui 
nivel ridicat de protecție a sănătății. Având 
în vedere aceste valori comune, se acceptă 
totuși ca statele membre să ia decizii 
diferite din motive etice cu privire la 
disponibilitatea anumitor tratamente și 
condițiile concrete de acces. Prezenta 
directivă nu aduce atingere diversității 
etice. Nu obligă statele membre să permită 
accesul la tratamente și servicii pe 
teritoriul acestora sau să ramburseze 
costurile aferente respectivelor tratamente 
(primite într-un alt stat membru) dacă 
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acestea nu sunt permise de legislația, 
reglementările sau codurile de conduită 
naționale ale profesiilor medicale.

Justificare

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.

Amendamentul 7

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 

(18) Mai multe hotărâri ale Curții de 
Justiție au recunoscut dreptul la 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistența medicală sau de bunurile 
achiziționate aferente asistenței medicale 
în alt stat membru în cadrul regimului legal 
de securitate socială la care sunt afiliați 
pacienții. Curtea de Justiție a stabilit că 
dispozițiile tratatului referitoare la 
libertatea de a furniza servicii și bunuri 
cuprinde libertatea pacienților de a alege 
să primească servicii medicale și să 
achiziționeze bunuri aferente asistenței 
medicale în alt stat membru. Aceleași 
dispoziții se aplică beneficiarilor de 
asistență medicală care doresc să 
primească servicii medicale prin 
intermediul telemedicinei dintr-un alt stat 
membru decât cel în care sunt afiliați la 
sistemul de securitate socială. 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 
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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.

legislației comunitare, în special 
dispozițiilor tratatului privind libertatea de 
a furniza servicii și bunuri, atunci când 
exercită aceste prerogative. Dispozițiile 
respective interzic statelor membre să 
introducă sau să mențină restricții 
nejustificate cu privire la aceste libertăți.

Justificare

Acest considerent nu se aplică doar furnizării de servicii, ci și achiziționării de bunuri în 
contextul asistenței medicale transfrontaliere. De asemenea, amendamentul formulează mai 
bine considerentul.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 și a 
bunurilor în conformitate cu tratatul și cu 
dispozițiile prezentei directive. Pacienților 
ar trebui să li se garanteze suportarea 
costurilor pentru respectivul tip de asistență 
medicală și pentru respectivele bunuri cel 
puțin la nivelul prevăzut pentru același tip 
sau un tip similar de asistență medicală sau 
de bunuri pe care l-ar fi primit sau le-ar fi 
achiziționat 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 
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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.

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. 

Justificare

Această directivă nu se aplică doar furnizării de servicii, ci și achiziționării de bunuri în 
contextul asistenței medicale transfrontaliere. De asemenea, amendamentul formulează mai 
bine considerentul.

Amendamentul 9

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 sau a bunurilor 
achiziționate într-un alt stat membru.
Suportarea costurilor ar trebui, prin urmare, 
limitată la costurile efective.

Justificare

Această directivă nu se aplică doar furnizării de servicii, ci și achiziționării de bunuri în 
contextul asistenței medicale transfrontaliere. De asemenea, amendamentul formulează mai 
bine considerentul.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Prezenta directivă nu vizează 
instituirea dreptului la rambursarea costului 
tratamentului efectuat într-un alt stat 
membru, în cazul în care un astfel de 

(25) Prezenta directivă nu vizează 
instituirea dreptului la rambursarea costului 
tratamentului efectuat sau a costului 
bunurilor achiziționate într-un alt stat 
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tratament nu se numără printre prestațiile 
prevăzute de legislația statului membru de 
afiliere al pacientului. De asemenea, 
prezenta directivă nu împiedică statele 
membre să își extindă regimurile de 
prestații de boală în natură la asistența 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în conformitate cu dispozițiile acestuia. 

membru, în cazul în care un astfel de 
tratament sau astfel de bunuri nu se 
numără printre prestațiile prevăzute de 
legislația statului membru de afiliere al 
pacientului. De asemenea, prezenta 
directivă nu împiedică statele membre să 
își extindă regimurile de prestații de boală 
în natură la asistența medicală și bunurile 
acordate într-un alt stat membru în 
conformitate cu dispozițiile acestuia. 

Justificare

Această directivă nu se aplică doar furnizării de servicii, ci și achiziționării de bunuri în 
contextul asistenței medicale transfrontaliere. De asemenea, amendamentul formulează mai 
bine considerentul.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Prezenta directivă prevede, de 
asemenea, dreptul pacientului de a primi 
orice medicament autorizat în vederea 
comercializării în statul membru în care 
asistența medicală este acordată, chiar dacă 
medicamentul respectiv nu este autorizat în 
vederea comercializării în statul membru 
de afiliere, în cazul în care medicamentul 
respectiv este indispensabil pentru un 
tratament eficient efectuat într-un alt stat 
membru.

(27) Prezenta directivă prevede, de 
asemenea, dreptul pacientului de a primi în 
statul membru în care are loc tratamentul
orice medicament autorizat sau dispozitiv 
medical în vederea comercializării în statul 
membru în care asistența medicală este 
acordată, chiar dacă medicamentul sau 
dispozitivul medical respectiv nu este 
autorizat în vederea comercializării în 
statul membru de afiliere, în cazul în care 
medicamentul respectiv este indispensabil 
pentru pacient pentru respectivul
tratament specific eficient efectuat într-un 
alt stat membru.

Justificare

Din motive de certitudine juridică și având în vedere efectele practice ale furnizării de 
medicamente, prezenta directivă nu ar trebui să se îndepărteze de la principiul prevăzut de 
articolul 6 din Directiva 2001/83/CE, conform căruia niciun medicament nu poate fi introdus 
pe piață într-un stat membru fără o autorizație de introducere pe piață eliberată de 
autoritățile competente din statul membru respectiv.
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) Orice tip de asistență medicală care nu 
este considerat asistență medicală 
spitalicească în conformitate cu dispozițiile 
prezentei directive și cu legislația statului 
membru de afiliere ar trebui considerat 
asistență medicală în afara mediului 
spitalicesc. Potrivit jurisprudenței Curții de 
Justiție cu privire la libera circulație a 
serviciilor, nu este adecvată stabilirea unei 
cerințe de autorizare prealabilă pentru 
rambursarea de către regimul legal de 
securitate socială al unui stat membru de 
afiliere a costurilor asistenței medicale 
acordate în afara mediului spitalicesc într-
un alt stat membru. Prin instituirea unui 
sistem de declarare prealabilă pentru 
asistența medicală furnizată în afara 
mediului spitalicesc ar trebui să se poată 
asigura faptul că pacientul a primit toate 
informațiile necesare înaintea plecării 
sale. Un astfel de sistem nu ar trebui, cu 
toate acestea, să aducă atingere 
principiului autorizării automate pentru 
asistența medicală în afara mediului 
spitalicesc.

Justificare

În paralel cu sistemul autorizării prealabile pe care statele membre îl pot institui pentru 
asistența medicală spitalicească și specializată, ar trebui să se poată institui și un sistem de 
declarații prealabile. Rambursarea costurilor tratamentului nu poate fi refuzată de către 
statul membru de afiliere în cadrul acestei proceduri, al cărei scop este doar de a garanta că 
pacientul a primit toate informațiile necesare înaintea plecării sale. 

Amendamentul 13
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Propunere de directivă
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Autorizarea prealabilă se refuză 
numai în cadrul unei proceduri corecte și 
transparente. Normele stabilite de statele 
membre pentru depunerea unei cereri de 
autorizare, precum și motivele posibile de 
refuz ar trebui să fie comunicate în 
prealabil. Refuzul de acordare a 
autorizării ar trebui să se limiteze la ceea 
ce este necesar și să fie proporțional cu 
obiectivele privind crearea unui sistem de 
autorizare prealabilă.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Statele membre ar trebui să hotărască 
forma acestor puncte de contact naționale, 
precum și numărul lor. Punctele de contact 
naționale pot fi, de asemenea, incluse în 
sau dezvoltate pe baza activităților 
centrelor de informare existente, cu 
condiția de a se indica clar faptul că 
acestea sunt și puncte de contact naționale 
pentru asistența medicală transfrontalieră. 
Punctele de contact naționale ar trebui să 
dispună de mijloacele adecvate pentru a 
furniza informații privind principalele 
aspecte ale asistenței medicale 
transfrontaliere și pentru a oferi asistență 
practică pacienților, dacă este cazul. 
Comisia ar trebui să conlucreze cu statele 
membre pentru a facilita cooperarea 
privind punctele de contact naționale 
pentru asistența medicală transfrontalieră, 
inclusiv pentru a face disponibile la nivel 
comunitar informațiile relevante, prin 
intermediul portalului european dedicat 

(36) Statele membre ar trebui să hotărască 
forma acestor puncte de contact naționale, 
precum și numărul lor. Punctele de contact 
naționale pot fi, de asemenea, incluse în 
sau dezvoltate pe baza activităților 
centrelor de informare existente, cu 
condiția de a se indica clar faptul că 
acestea sunt și puncte de contact naționale 
pentru asistența medicală transfrontalieră. 
Punctele de contact naționale ar trebui să 
dispună de mijloacele adecvate pentru a 
furniza informații privind principalele 
aspecte ale asistenței medicale 
transfrontaliere și pentru a oferi asistență 
practică pacienților, dacă este cazul. 
Punctele de contact nu ar trebui să ofere 
consultanță juridică în cazuri individuale.
Comisia ar trebui să conlucreze cu statele 
membre pentru a facilita cooperarea 
privind punctele de contact naționale 
pentru asistența medicală transfrontalieră, 
inclusiv pentru a face disponibile la nivel 
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sănătății, de exemplu. Existența unor 
puncte de contact naționale nu ar trebui să 
împiedice statele membre să înființeze alte 
puncte de contact la nivel regional sau 
local, care să reflecte organizarea specifică 
a sistemului lor de asistență medicală.

comunitar informațiile relevante, prin 
intermediul portalului european dedicat 
sănătății, de exemplu. Existența unor 
puncte de contact naționale nu ar trebui să 
împiedice statele membre să înființeze alte 
puncte de contact la nivel regional sau 
local, care să reflecte organizarea specifică 
a sistemului lor de asistență medicală. În 
consecință, punctele de contact pot fi 
înființate nu numai de autoritățile 
administrative, ci și de organizațiile 
profesionale competente, însărcinate cu 
această misiune de către statele membre. 

Justificare

Implicarea organizațiilor profesionale în sistemul de asistență medicală ar evita dublarea 
structurilor și costurile aferente, pentru că o parte dintre acestea sunt deja familiarizate cu 
sarcinile de informare. În plus, în acest fel s-ar putea garanta faptul că punctele de contact 
vor beneficia de cunoștințele de specialitate ale respectivelor organizații profesionale. 
Asistența juridică în cazuri individuale ar depăși competența punctelor de contact și ar pune 
probleme legate de responsabilitate.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Comisia ar trebui să consolideze 
sprijinul reciproc dintre organismele 
naționale responsabile cu monitorizarea 
calității, certificarea voluntară a 
activităților, certificatele de calitate și 
cooperarea asociațiilor profesionale și ar 
trebui să sprijine dezvoltarea codurilor de 
conduită pentru furnizorii de servicii de 
asistență medicală.

Amendamentul 16
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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 
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. 

(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 farmacii 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 nu ar trebui 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 și nici 
valabilității normelor naționale privind 
prețurile și plățile. 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. 

Justificare

În ceea ce privește recunoașterea prescripțiilor medicale, nu este vorba numai de o 
recunoaștere din punct de vedere medical, ci de recunoașterea necesară în cazul vânzării de 
medicamente de către farmaciști.
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Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Comisia Europeană ar trebui să 
pregătească un studiu de fezabilitate 
referitor la un sistem de referință comun 
la nivelul UE privind calitatea asistenței 
medicale.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul (40)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Rețelele europene de referință ar 
trebui să furnizeze asistență medicală 
tuturor pacienților care se află în situația de 
a necesita o concentrare deosebită de 
resurse sau expertiză, pentru a furniza 
asistență medicală accesibilă, de înaltă 
calitate și rentabilă. De asemenea, rețelele 
europene de referință ar putea funcționa ca 
puncte de formare și cercetare în domeniul 
medical, precum și ca puncte de difuzare și 
de evaluare a informațiilor medicale. 
Mecanismul de identificare și dezvoltare a 
rețelelor europene de referință ar trebui 
creat cu scopul de a asigura la nivel 
european accesul egal pentru toți pacienții 
și cadrele medicale la experiența avansată 
într-un anumit domeniu medical. 

(40) Rețelele europene de referință ar 
trebui să furnizeze asistență medicală 
tuturor pacienților care se află în situația de 
a necesita o concentrare deosebită de 
resurse sau expertiză, pentru a furniza 
asistență medicală accesibilă, de înaltă 
calitate și rentabilă. De asemenea, rețelele 
europene de referință ar putea funcționa ca 
puncte de formare și cercetare în domeniul 
medical, precum și ca puncte de difuzare și 
de evaluare a informațiilor medicale. 
Mecanismul de identificare și dezvoltare a 
rețelelor europene de referință ar trebui 
creat cu scopul de a asigura la nivel 
european accesul egal pentru toți pacienții 
și cadrele medicale la experiența avansată 
într-un anumit domeniu medical.  Sinergii 
importante ar putea fi realizate prin 
combinarea cadrului instituțional pentru 
rețelele de referință cu punctele de 
contact centrale din statele membre, în 
temeiul considerentului (34).

Justificare

Pacienții vor avea un câștig dublu dacă s-ar combina infrastructurile de coordonare, atât cea 
a punctelor de contact pentru asistența medicală transfrontalieră, cât și cea a rețelelor de 
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referință, într-o singură instituție în cadrul fiecărui stat membru.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Progresul continuu al medicinii și al 
tehnologiei în domeniul sănătății prezintă 
atât oportunități, cât și provocări pentru 
sistemele de sănătate ale statelor membre. 
Cooperarea cu privire la evaluarea noilor 
tehnologii medicale poate ajuta statele 
membre datorită economiilor la scară 
europeană, evitând suprapunerea 
eforturilor, și poate oferi o mai bună bază 
pentru utilizarea optimă a noilor tehnologii 
în vederea asigurării unei asistențe 
medicale sigure, de înaltă calitate și 
eficiente. Aceasta va contribui, de 
asemenea, la optimizarea pieței interne 
sporind la maximum viteza și amploarea 
răspândirii inovațiilor din medicină și a 
tehnologiilor medicale. Această cooperare 
necesită structuri de durată care să implice 
toate autoritățile relevante ale tuturor 
statelor membre și care să dezvolte 
proiectele pilot existente.

(43) Progresul continuu al medicinii și al 
tehnologiei în domeniul sănătății prezintă 
atât oportunități, cât și provocări pentru 
sistemele de sănătate ale statelor membre. 
Cooperarea cu privire la evaluarea noilor 
tehnologii medicale poate ajuta statele 
membre datorită economiilor la scară 
europeană, evitând suprapunerea 
eforturilor, și poate oferi o mai bună bază 
pentru utilizarea optimă a noilor tehnologii 
în vederea asigurării unei asistențe 
medicale sigure, de înaltă calitate și 
eficiente. Aceasta poate contribui, de 
asemenea, la optimizarea pieței interne 
sporind la maximum viteza și amploarea 
răspândirii inovațiilor din medicină și a 
tehnologiilor medicale. Această cooperare 
necesită structuri de durată care să implice 
toate părțile interesate relevante, inclusiv 
cadrele medicale, reprezentanții 
pacienților, cercetătorii, producătorii, 
precum și autoritățile tuturor statelor 
membre și care să dezvolte proiectele pilot 
existente.

În plus, această cooperare trebuie să se 
bazeze de asemenea pe principii solide de 
bună guvernanță precum transparența, 
deschiderea, caracterul integrator, 
obiectivitatea și echitatea procedurilor, 
care să fie receptive la nevoile, 
preferințele și așteptările pacienților.  
Comisia ar trebui să garanteze că doar 
organismele de evaluare a tehnologiilor 
medicale care respectă aceste principii pot 
fi incluse în rețea.
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Justificare

Sistemele de sănătate și procesul Rețelei europene de evaluare a tehnologiei în domeniul 
sănătății (HTA) trebuie să fie deschise și incluzive.  Opiniile, experiențele și cunoștințele 
pacienților ar trebui integrate în procesul de evaluare pentru a permite o evaluare mai bună 
a beneficiilor, costurilor și riscurilor.  Medicii, cadrele medicale, cercetătorii si industria 
trebuie să fie de asemenea implicați.  Poziția părților interesate trebuie să fie reprezentată în 
etapa decizională a procesului HTA. Acest amendament este propus în legătură cu un
amendament al articolului 17.

Amendamentul 20

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 și își 
propune să îmbunătățească 
accesibilitatea, calitatea și eficiența 
sistemelor de sănătate din statele membre.
Aceasta stabilește și un cadru pentru o 
mai mare certitudine juridică pentru 
cetățeni în ceea ce privește rambursarea 
costului asistenței medicale furnizate în 
alt stat membru.

Justificare

Prezenta propunere, care se concentrează pe mobilitatea pacienților, ar putea fi considerată 
benefică pentru o anumită categorie de cetățeni (cu putere de cumpărare mare, informați, 
având cunoștințe de limbi străine), care este o categorie minoritară. 

Propunerea nu ar trebui să se concentreze numai asupra mobilității pacienților (care 
afectează numai un număr redus de cetățeni), ci pe ameliorarea calității și siguranței 
asistenței medicale, precum și pe cooperarea dintre statele membre, aspecte care vor fi 
benefice cetățenilor în general. 
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Amendamentul 21

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 într-un stat 
membru diferit de statul membru în care 
pacientul este rezident sau este asigurat, 
fără a ține seama de modul de organizare, 
de furnizare și de finanțare a acesteia și 
nici de caracterul public sau privat al său.

Scopul directivei este sporirea accesului la 
serviciile de asistență medicală 
transfrontalieră.

Amendamentul 22

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 conformitate cu jurisprudența 
Curții de Justiție a Comunităților 
Europene și 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 
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regulamentul menționat. În acest caz, 
articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta directivă 
nu se aplică.

Justificare

Trebuie să se formuleze în mod explicit faptul că acolo unde Regulamentul nr. 1408/71
(Directiva 883/2004) nu este în conformitate cu jurisprudența Curții Europene de Justiție, 
această jurisprudență prevalează. Orice directivă care se referă la rambursări și condiții ale 
asistenței medicale, la autorizarea și controlul medicamentelor, protecția datelor personale și 
alte directive au întâietate față de prezenta directivă, dacă nu sunt în contradicție cu 
jurisprudența Curții de Justiție, fapt stabilit explicit la alineatul (2).

Amendamentul 23

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 
medicale sau 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;

Justificare

Distribuirea de medicamente intră în domeniul liberei circulații a mărfurilor. Farmaciștii 
însă, sunt mult mai mult decât simpli distribuitori, deoarece consiliază și aprovizionează 
pacienții. În plus, medicamentele furnizate de ei completează tratamentul medical, 
reprezentând astfel o parte esențială a asistenței medicale. De aceea, activitatea lor ar trebui 
să intre pe deplin în câmpul de aplicare al prezentei directive.

Amendamentul 24
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Propunere de directivă
Articolul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „date privind starea sănătății” 
reprezintă orice informații legate de 
sănătatea fizică sau mentală a unei 
persoane sau legate de acordarea de 
servicii medicale persoanei respective și 
care pot include: a) informații privind 
înscrierea persoanei pentru acordarea de 
servicii medicale; b) informații privind 
plățile sau eligibilitatea pentru asistență 
medicală cu privire la persoana în cauză; 
c) un număr, simbol sau semn distinctiv 
atribuit unei persoane pentru a identifica 
în mod univoc persoana în cauză în 
scopuri medicale; d) orice informații 
privind persoana culese în cursul 
acordării acesteia de servicii medicale; e)
informații rezultate din testarea sau 
examinarea unei părți a corpului sau a 
unei substanțe corporale; și f) 
identificarea unei persoane (cadru 
medical) drept furnizor de asistență 
medicală al persoanei în cauză. 

Justificare

În spiritul recomandărilor din avizul EDPS, definiția datelor privind starea sănătății trebuie 
să fie cât mai largă posibil. Aceasta este definiția conform ISO 27799.

Amendamentul 25

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 

(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 
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articolul 3 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2005/36/CE;

articolul 3 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2005/36/CE, sau o persoană 
care practică în mod legal activități de 
asistență medicală în statul membru în 
care se desfășoară tratamentul;

Justificare
Amendament în conformitate cu domeniul de aplicare al directivei (servicii și produse pentru 
îngrijirea sănătății).

Amendamentul 26

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 afiliat 
la sistemul de securitate socială în 
conformitate cu normele de coordonare 
prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71;

Amendamentul 27

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;

Justificare

Definiția „stat membru în care se desfășoară tratamentul”: „sau de pe” ar trebui să clarifice 
faptul că telemedicina este inclusă în definiție.

Amendamentul 28
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Propunere de directivă
Articolul 4 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „dispozitiv medical” se referă la 
dispozitivele medicale astfel cum sunt 
definite în Directiva 93/42/CEE, în 
Directiva 90/385/CEE sau în Directiva 
98/7/CE;

Justificare

Achiziționarea bunurilor legate de asistența medicală (de exemplu a dispozitivelor medicale) 
a făcut 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 29

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) „bunuri utilizate în cadrul asistenței 
medicale” înseamnă bunuri utilizate 
pentru a menține sau a ameliora starea de 
sănătate a unei persoane, cum ar fi, de 
exemplu, dispozitivele medicale și 
medicamentele;

Justificare

Achiziționarea bunurilor legate de asistența medicală (de exemplu a dispozitivelor medicale) 
a făcut 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 30

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu și alineatul 1 și litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilitățile autorităților statului Responsabilitățile autorităților statelor 
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membru în care se desfășoară tratamentul membre
(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 pe baza 
principiilor universalității, al accesului, 
din punct de vedere geografic și financiar, 
la îngrijire de bună calitate, al eficienței și 
eficacității, al continuității, al 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) există mecanisme, prin care se oferă în 
mod sistematic educație și formare de 
înaltă calitate specialiștilor din domeniul 
asistenței medicale, 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;

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 5 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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) este prestată în conformitate 
cu normele și orientările privind calitatea 
și siguranța stabilite de statul membru în 
care se desfășoară tratamentul, cu 
condiția ca:

(i) pacienții și furnizorii de asistență 
medicală din alte state membre să fie 
informați cu privire la normele și 
orientările respective, inclusiv cu privire 
la dispozițiile privind supravegherea, 
printre altele, pe cale electronică;
(ii) pacienții și furnizorii de asistență 
medicală din alte state membre sunt 
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informați cu privire la tratamentele 
disponibile, disponibilitatea, costurile 
medii sau, dacă este cazul, cele obligatorii 
ale asistenței medicale acordate, precum 
și cu privire la detaliile privind asigurarea 
furnizorilor de asistență medicală sau alte 
mijloace de protecție personală sau 
colectivă în ceea ce privește răspunderea 
civilă profesională a acestora; 

Justificare

Dispozițiile articolului 11 ar trebui incorporate în articolul 5, dat fiind că privesc aceeași 
tematică. Se poate analiza posibilitatea eliminării articolului 11.

Din motive care țin de subsidiaritate și proporționalitate, ar trebui să se considere că 
definiția standardelor de calitate și siguranță depinde exclusiv de legislația aplicabilă.

Pacienții și furnizorii trebuie informați cu privire la standardele de calitate și siguranță ale 
statelor membre. Totuși, pacienții trebuie să fie informați, de asemenea, cu privire la 
opțiunile terapeutice, pentru a putea să facă o alegere.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(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 posibilitățile de tratament,
disponibilitatea, costurile și certificatele de 
calitate și riscurile inerente asistenței 
medicale acordate, precum și detaliile 
privind asigurarea acestora sau alte 
mijloace de protecție personală sau 
colectivă în ceea ce privește răspunderea 
civilă profesională;

Justificare

Pacienții trebuie să fie informați cu privire la diversele opțiuni terapeutice pentru a putea să 
facă o alegere în cunoștință de cauză.
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Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

eliminat

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 lor;

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 5 - titlul si alineatul 1 – literele f și g și alineatele 1a și 1b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
și 2002/58/CE;

(f) există un drept la continuitatea 
asistenței medicale prin intermediul 
transmiterii datelor medicale relevante 
referitoare la pacient; în acest context,
dreptul fundamental la protecția vieții 
private în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal trebuie să fie
respectat în conformitate cu măsurile 
naționale de punere în aplicare a 
dispozițiilor comunitare privind protecția 
datelor personale, în special Directivele 
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95/46/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) se depun eforturi sistematice și 
continue pentru a garanta faptul că aceste 
standarde sunt ameliorate, în 
conformitate cu concluziile Consiliului 
privind valorile și principiile comune ale 
sistemelor de sănătate din Uniunea 
Europeană*, și ținând seama de 
progresele internaționale ale medicinii și 
de bunele practici recunoscute la nivel 
general, precum și de noile tehnologii din 
domeniul sănătății;
(gb) autoritățile publice din statele 
membre în care se desfășoară tratamentul 
monitorizează în mod regulat 
accesibilitatea, calitatea și situația 
financiară a sistemelor lor de sănătate pe 
baza datelor culese în temeiul articolului 
18; acestea iau periodic măsuri adecvate 
pentru a menține constant nivelul 
sănătății publice și a garanta viabilitatea 
financiară a sistemelor lor de securitate 
socială;
(gc) prezenta directivă nu impune 
furnizorilor de asistență medicală să 
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.
(gd) trebuie să fie protejat dreptul de a 
primi, în scris sau pe cale electronică, 
dosarul medical, în scopul continuității 
asistenței medicale;
(ge) calcularea costului asistenței 

Adlib Express Watermark



PE418.168v02-00 30/56 AD\773861RO.doc

RO

medicale acordate pacienților din alte 
state membre corespunde costurilor medii 
efective imputate pacienților sau 
companiilor lor de asigurări de sănătate 
în statele membre în care se desfășoară 
tratamentul;
(1a) Pentru a garanta în cel mai bun mod 
siguranța pacienților, statul membru în 
care se desfășoară tratamentul și statul 
membru de afiliere se asigură că:
(a) pacienții au posibilitatea de a înainta 
plângeri, în special unui Mediator 
European care se va ocupa de plângerile 
pacienților referitoare la autorizarea 
prealabilă, calitatea tratamentului și plăți, 
și li se garantează despăgubiri și 
compensații în cazul unor efecte adverse 
ale asistenței medicale pe care o primesc;
(b) standardele de calitate și siguranță ale 
statului membru în care se desfășoară 
tratamentul sunt făcute publice într-un 
limbaj și un format care să fie clare și 
accesibile pentru cetățeni;
(c) există un drept la continuitatea 
asistenței medicale în special prin 
intermediul transmiterii datelor medicale 
relevante referitoare la pacient, cu 
respectarea dispozițiilor de la articolul (1) 
litera (e) și în conformitate cu articolul 13 
și pentru continuitatea tratamentului, 
pacienții care au beneficiat de tratament 
au dreptul de a primi o copie scrisă sau 
electronică a tratamentului respectiv, 
precum și a oricăror recomandări 
medicale;
(d) în cazul unor complicații survenite în 
urma furnizării asistenței medicale într-
un alt stat membru sau în cazul în care se 
dovedește necesară o monitorizare 
medicală specială, statul membru de 
afiliere asigură o rambursare a costurilor 
echivalentă cu cea prevăzută în cazul în 
care asistența medicală ar fi fost furnizată 
pe teritoriul său;
(e) statele membre se informează reciproc 
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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;
(1b) În conformitate cu procedura 
menționată la articolul 19 alineatul (2), 
Comisia adoptă măsurile necesare pentru 
atingerea unui nivel comun de siguranță 
a datelor medicale la nivel național, 
ținând seama de standardele tehnice 
existente în domeniu.
* JO C 146, 22.6.2006, p. 1.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pornind de la premisa asigurării unui 
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.

(3) Pornind de la premisa asigurării unui 
nivel ridicat de protecție a sănătății, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
elaborează propuneri pentru punerea în 
aplicare a alineatului (1), în măsura în care 
aceste acțiuni sunt necesare pentru a 
facilita furnizarea de asistență medicală 
transfrontalieră. Aceste orientări ajută 
statele membre să definească criterii clare 
în domeniul calității și siguranței 
asistenței medicale acordate pe teritoriul 
propriu.

Justificare

Comisia este responsabilă doar pentru furnizarea de asistență medicală transfrontalieră. 
Elaborarea unor orientări ar reprezenta o ingerință clară în responsabilitățile statelor 
membre în domeniul sistemelor de sănătate. În conformitate cu principiul subsidiarității, 
statele membre sunt responsabile pentru organizarea serviciilor lor de sănătate.

Amendamentul 37

Propunere de directivă – act de modificare
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Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistența medicală acordată într-un alt stat 
membru

Asistența medicală acordată într-un, sau 
provenind din, alt stat membru

Amendamentul 38

Propunere de directivă – act de modificare
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, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăște care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

(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 fără să 
viziteze în mod personal acel stat membru 
sau care intenționează să cumpere bunuri 
care au legătură cu asistența medicală din 
acel stat membru nu sunt împiedicate să 
primească această asistență medicală sau 
aceste bunuri în cazul în care tratamentul
sau bunurile respective 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 sau dacă bunuri identice sau 
similare ar fi fost cumpărate pe teritoriul 
său. Prezenta directivă nu împiedică 
statele membre să adopte reguli mai 
favorabile, ca, de exemplu, rambursarea 
costurilor tratamentului la un nivel egal 
cu (sau mai ridicat decât) cel aplicabil în 
statul membru în care tratamentul a fost 
acordat sau bunurile cumpărate. Acesta 
se poate aplica, în special, oricărui 
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tratament care poate fi furnizat prin 
rețelele europene de referință menționate 
la articolul 15 din prezenta directivă. În 
orice caz, statul membru de afiliere este cel 
care hotărăște care sunt serviciile medicale
și bunurile al căror cost este rambursat 
indiferent de locul în care sunt furnizate
sau cumpărate.

Justificare

Propunerea oferă doar o modalitate de a permite statelor membre să restricționeze exodul de 
pacienți. Trebuie să se ofere și o modalitate de a obține efectul invers, adică limitarea 
afluxului de pacienți. Atât exodul cât și afluxul de pacienți pot periclita echilibrul financiar al 
sistemelor de securitate socială și/sau capacitatea și accesibilitatea asistenței medicale. 

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Costurile asistenței medicale acordate 
într-un alt stat membru sunt rambursate 
sau acoperite, cu condiția de a figura 
printre prestațiile prevăzute de legislația 
statului membru de afiliere la care 
persoana asigurată are dreptul, de către 
sistemul de securitate socială din 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 același 
tratament care este la fel de eficient 
pentru pacient ar fi fost acordat în statul 
membru de afiliere, fără a depăși costurile 
efective ale asistenței medicale primite. 
Statele membre își asumă și alte costuri 
aferente, cum ar fi cele legate de 
terapeutică, cu condiția ca totalul acestor 
costuri să nu depășească cuantumul ce ar 
fi trebuit achitat în statele membre de 
afiliere.

Amendamentul 40
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care dorește să beneficieze de
servicii sau bunuri legate de asistența
medicală într-un alt stat membru aceleași 
condiții și formalități normative și 
administrative, inclusiv codurile de 
conduită ale profesiilor medicale, ca cele 
pe care le-ar impune în cazul furnizării 
unei asistențe medicale identice sau 
similare pe teritoriul său, sau dacă aceleași 
bunuri ar fi fost cumpărate pe teritoriul 
său, în măsura în care acestea nu au un 
caracter discriminatoriu sau nu reprezintă 
un obstacol în calea libertății de a furniza 
bunuri sau servicii.

Justificare

Libertatea de circulație a persoanelor nu este relevantă în această situație (acest principiu 
stă la baza Regulamentului nr. 1408/71). Mai degrabă libertatea de a furniza bunuri și 
servicii este relevantă în această situație.

Amendamentul 41

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre dispun de un mecanism 
pentru calcularea costurilor care urmează a 
fi rambursate persoanei asigurate de către 
regimul legal de securitate socială pentru 
asistența medicală de care a beneficiat într-
un alt stat membru. Acest mecanism se 
bazează pe criterii obiective, 
nediscriminatorii, cunoscute în prealabil, 
iar costurile rambursate în conformitate cu 
mecanismul respectiv nu sunt mai scăzute 
decât cele care ar fi fost rambursate în 
cazul în care aceeași asistență medicală sau 
una similară ar fi fost acordată pe teritoriul 
statului membru de afiliere. Aceste costuri 
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includ deplasarea, dacă apar întârzieri 
nejustificate sau în situații de 
indisponibilitate a tratamentului în cazul 
bolilor rare, fără a aduce atingere 
dispozițiilor privind tratamentele care 
sunt interzise în mod specific în statul 
membru de afiliere.

Justificare

Dacă persoanele asigurate sunt obligate să se deplaseze într-un alt stat membru pentru a 
beneficia de asistență medicală din cauza termenelor nejustificate sau a indisponibilității 
tratamentului, în special în cazul bolilor rare, costurile deplasării ar trebui luate în 
considerare în cadrul costurilor rambursabile de către furnizorul de asistență medicală din 
statul membru de afiliere. Totuși, această dispoziție nu se aplică în cazurile în care 
tratamentele respective sunt interzise în mod expres în statul membru de afiliere. 

Amendamentul 42

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statul membru de afiliere nu supune 
autorizării prealabile rambursarea 
costurilor asistenței medicale în afara 
mediului spitalicesc acordate într-un alt stat 
membru, în condițiile în care costurile 
asistenței respective ar fi suportate de către 
regimul de securitate socială al statului de 
afiliere, în cazul în care aceasta ar fi 
acordată pe teritoriul său.

(7) Statul membru de afiliere nu supune 
autorizării prealabile rambursarea 
costurilor asistenței medicale în afara 
mediului spitalicesc acordate într-un alt stat 
membru sau cumpărarea de bunuri legate 
de asistența medicală în alt stat membru, 
în condițiile în care costurile asistenței sau 
bunurilor respective ar fi suportate de 
către regimul de securitate socială al 
statului de afiliere, în cazul în care aceasta 
ar fi acordată sau acestea ar fi cumpărate 
pe teritoriul său.

Justificare
Achiziționarea de produse utilizate în cadrul asistenței medicale (de exemplu, a dispozitivelor 
medicale) 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 43

Propunere de directivă
Articolul 8 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistența medicală spitalicească și 
specializată

Asistența medicală spitalicească

Amendamentul 44

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).

(2) Lista respectivă este stabilită în 
cooperare și pe baza dialogului purtat cu 
autoritățile sanitare ale statelor membre și 
poate fi actualizată periodic de 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).

Justificare

Cooperarea și dialogul cu autoritățile sanitare competente din statele membre în întocmirea 
acestei liste specifice constituie o bună practică, având în vedere faptul că afecțiunile și 
metodele de tratament nu sunt identice în toate statele membre.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – litera (a)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru de afiliere poate 
prevedea un sistem de autorizare prealabilă 
în vederea rambursării de către regimul său 
de securitate socială a costurilor asistenței 
medicale spitalicești acordate într-un alt 
stat membru, în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

(3) În mod excepțional, statul membru de 
afiliere poate prevedea un sistem de 
autorizare prealabilă în vederea rambursării 
de către sistemul său de securitate socială a 
costurilor asistenței medicale spitalicești 
acordate într-un alt stat membru, în 
următoarele situații:

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

(a) asistența medicală care poate fi 
acordată doar în cadrul unei 

Adlib Express Watermark



AD\773861RO.doc 37/56 PE418.168v02-00

RO

spital. infrastructuri medicale și care necesită în 
mod normal șederea pacientului.

(b) scopul sistemului este să abordeze 
fluxul de pacienți rezultat în urma punerii 
în aplicare a prezentului articol și să-l 
împiedice să submineze în mod grav sau să 
poată submina în mod grav:

(b) scopul sistemului este să abordeze 
fluxul de pacienți rezultat în urma punerii 
în aplicare a prezentului articol și să-l 
împiedice să submineze în mod grav sau să 
poată submina în mod grav:

(i) echilibrul financiar al sistemului de 
securitate socială al statului membru; și/sau 

(i) echilibrul financiar al sistemului de 
securitate socială al statului membru; și/sau 

(ii) planificarea și raționalizarea aplicate în 
sectorul spitalicesc pentru a evita 
supraîncărcarea spitalelor, dezechilibrul 
furnizării de asistență medicală și irosirea 
resurselor logistice și financiare, 
menținerea unui serviciu medical și 
spitalicesc echilibrat accesibil tuturor sau 
păstrarea capacității de tratare sau de 
competență medicală pe teritoriul statului 
membru în cauză. 

(ii) obiectivele statului membru privind 
planificarea și raționalizarea în sectorul 
spitalicesc pentru a garanta faptul că 
există acces suficient și permanent la o 
gamă echilibrată de tratamente spitalicești 
de înaltă calitate pe teritoriul statului 
membru în cauză și pentru a evita risipa 
de resurse financiare, tehnice și umane. 

Amendamentul 46

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Atunci când s-a cerut și s-a acordat 
autorizarea prealabilă, statul membru de 
afiliere se asigură că pacientul va trebui 
să plătească în avans doar eventualele 
costuri pe care ar fi trebuit să le plătească 
în avans dacă asistența în cauză i-ar fi 
fost asigurată de sistemul național de 
asistență socială. Statele membre ar trebui 
să transfere fonduri direct între 
finanțatori și furnizorii de servicii de 
sănătate în cazul oricăror alte costuri.

Amendamentul 47

Adlib Express Watermark



PE418.168v02-00 38/56 AD\773861RO.doc

RO

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pacienții înscriși pe o listă de 
așteptare pentru tratament medical în 
statul membru de afiliere nu sunt supuși 
autorizării prealabile, în cazul în care 
timpul necesar pentru obținerea 
autorizării ar aduce prejudicii stării lor de 
sănătate sau primirii tratamentului 
medical, sau în cazul în care tratamentul 
în cauză nu poate fi furnizat pentru 
persoana vizată în statul membru de 
afiliere, fără a aduce atingere 
procedurilor interzise în mod specific în 
legislația statului membru de afiliere.

Justificare

Pacienții care se confruntă cu întârzieri nejustificate nu ar trebui să solicite autorizare 
prealabilă.  Acest lucru este valabil și pentru pacienții care nu pot avea acces la tratamente 
datorită lipsei acestora din statul membru de afiliere.  Cu toate acestea, acest lucru nu ar 
trebui considerat ca o facilitare a furnizării și finanțării de tratamente interzise în mod 
specific în legislația statului membru de afiliere.

Amendamentul 48

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Pacienții înscriși pe o listă de 
așteptare pentru tratament medical în țara 
de proveniență și care au nevoie urgentă 
de asistență nu fac obiectul autorizării 
prealabile.

Justificare

Pacienții înscriși pe o listă de așteptare în țara de reședință și care au nevoie urgentă de 
asistență ar trebui să aibă dreptul de a căuta un tratament în timp util în alt stat membru fără 
a fi supuși autorizării prealabile. De asemenea, ar trebui recunoscut dreptul acestora de a 
beneficia de plata integrală și directă de către țara de origine către țara în care primesc 
îngrijiri a asistenței medicale care le este acordată, adesea contra unor costuri ridicate (fără 
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a fi obligați să efectueze plăți în avans).

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 8 - alineatul 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Pacienții care suferă de boli rare nu 
sunt supuși obligației de autorizare 
prealabilă.

Justificare

În contextul insuficienței generale a cunoștințelor și a expertizei la nivel național, ar trebui 
recunoscut dreptul pacienților care suferă de boli rare, atât diagnosticate, cât și 
nediagnosticate, de a alege locul în care beneficiază de asistență medicală fără a fi obligați 
să solicite o autorizare prealabilă. De asemenea, ar trebui recunoscut dreptul acestora de a 
beneficia (fără a fi obligați să efectueze plăți în avans), de plata integrală și directă de către 
țara de origine către țara în care primesc îngrijiri a asistenței medicale care le este acordată, 
adesea contra unor costuri ridicate, chiar și atunci când asistența de care au nevoie nu este 
disponibilă în țara de afiliere, acesta fiind adesea unul dintre motivele pentru care au nevoie 
să se deplaseze în străinătate.

Amendamentul 50

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – alineatul -1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Regimurile de autorizare se bazează 
pe criterii care împiedică autoritățile 
competente să își exercite puterea de 
evaluare în mod arbitrar și discreționar.

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când s-a acordat autorizarea 
prealabilă, statul membru de afiliere 
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solicită ca rambursarea pentru orice cost 
suplimentar să fie efectuată direct de 
cumpărător către furnizor.

Justificare

Statele membre ar trebui să faciliteze plata directă a costurilor apărute, între asiguratorul 
din statul membru de afiliere și furnizorul de servicii din statul membru de tratament.  În 
acest caz, pacienții ar fi scutiți de plăți în avans, care ar putea împiedica accesul la 
tratament.

Amendamentul 52

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Va fi numit un Mediator European 
care se va ocupa de plângerile pacienților 
referitoare la autorizarea prealabilă, 
calitatea tratamentului și plăți.

Justificare

Pacienții ar trebui să aibă dreptul de a-și face auzită vocea la nivelul Uniunii Europene 
atunci când sunt nemulțumiți de aspecte importante, precum autorizarea prealabilă, calitatea 
tratamentului și plățile.

Amendamentul 53

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 9 – alineatul 5b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) 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, raportează constatările 
respective Parlamentului European și 
Consiliului și, dacă este cazul, prezintă o 
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propunere legislativă.

Justificare

Statele membre ar trebui să faciliteze rambursarea costurilor între statele membre într-un 
mod care ar permite o evaluare cât mai obiectivă și imparțială a costurilor.  Aceasta ar putea 
contribui la o soluție eficientă pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

Amendamentul 54

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 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. Organizațiile de 
pacienți ar trebui să fie implicate în 
cooperarea cu autoritățile naționale 
competente în cadrul procesului de 
furnizare și de difuzare a informațiilor 
către pacienți.

Justificare
Organizațiile de pacienți constituie un aliat valoros în sprijinirea autorităților naționale 
competente în cadrul procesului de furnizare și de difuzare a informațiilor direct către 
pacienți.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a). În fiecare stat membru va exista un 
centru independent de consiliere pentru a 
sfătui pacienții în privința diverselor 
tratamente din statele membre. Pacienții 
decid ce tratament preferă pe baza 
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informațiilor oferite de centrul de 
consiliere. 

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Punctele de contact naționale pentru 
serviciile de asistență medicală 
transfrontalieră pot fi integrate în centrele 
de informare existente din statele 
membre.

Justificare

Considerentul 36 subliniază în mod special faptul că punctele de contact naționale pot fi 
integrate în structurile deja existente în statele membre. Acest fapt ar trebui precizat în 
dispozițiile prezentei directivei. Această soluție permite evitarea cazului în care punerea în 
aplicare a directivei implică sarcini administrative suplimentare pentru statele membre.

Amendamentul 58
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Punctul de contact național din statul 
membru de afiliere, în strânsă cooperare cu 
alte autorități naționale competente, dar 
independent de acestea, și cu puncte de 
contact naționale din alte state membre, în 
special cu organizații de pacienți din statul 
membru în care se desfășoară tratamentul, 
precum și în cooperare cu Comisia, 
desfășoară următoarele activități:

Justificare

Este foarte important să se stabilească o independență funcțională între punctele de contact 
naționale și alte autorități naționale competente, cum ar fi serviciile naționale de sănătate, 
având în vedere faptul că cele din urmă ar putea fi stimulate să acționeze în conformitate cu 
prerogativele lor, și nu cu cele ale pacienților, în ceea ce privește punctele de contact 
naționale.

Amendamentul 59

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 60
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) facilitează elaborarea, în colaborarea 
cu avocatul poporului, a unui mecanism 
internațional de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor legate de asistența medicală 
transfrontalieră;

Justificare

Avocatul poporului este o autoritate independentă care funcționează în toate statele membre 
și care investighează în principal practicile sau neglijențele administrative sau acțiunile 
materiale ale organismelor serviciilor publice care încalcă drepturile sau aduc atingere 
intereselor legitime ale persoanelor fizice sau juridice. În acest caz specific, avocatul 
poporului ar putea contribui la soluționarea litigiilor.

Amendamentul 61

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Furnizorii de asistență medicală 
primară informează pacienții în privința 
disponibilității și a funcției punctelor de 
contact naționale din statul lor de afiliere.

Justificare

Furnizorii de asistență medicală primară, cum ar fi medicii de familie sau medicii generaliști, 
sunt, în majoritatea cazurilor, un prim punct de contact între pacienți și serviciul de asistență 
medicală.  Astfel, pentru ca pacienții să fie conștienți de drepturile lor la servicii de sănătate 
transfrontalieră, furnizorii de asistență medicală primară ar trebui să aibă obligația de a-i 
orienta pe pacienți spre punctele de contact naționale, pentru ca acestea să le dea pacienților 
informații cât mai cuprinzătoare privind opțiunile de tratament.
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Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatele 2a, 2 b si 2c (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre asigură cooperarea 
între diferitele lor autorități competente 
cu scopul de a garanta fiabilitatea 
informațiilor puse la dispoziția pacienților 
în conformitate cu articolul 10.
(2b) Statele membre cooperează pentru a 
asigura monitorizarea medicală și/sau 
tratamentul eventualelor complicații 
rezultate în urma acordării asistenței 
medicale într-un alt stat membru. Statul 
membru în care se desfășoară tratamentul 
garantează statului membru de afiliere, 
care este responsabil de rambursarea 
costurilor acestei monitorizări și/sau ale 
acestui tratament mijloace de recurs în 
cazul provocării unor daune și asigură 
accesul la dosarul medical.
(2c) Se întocmește un registru UE al 
medicilor practicieni care au fost radiați 
din registrul medical sau sunt supuși 
restricțiilor sau procedurilor disciplinare 
de către autoritățile competente ale 
oricăruia dintre statele membre ale UE.

Justificare

Obligația de cooperare ar trebui să se aplice în cazul noilor dispoziții ale articolelor 5 și 10.

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un medicament este 
autorizat pentru a fi introdus pe piață pe 
teritoriul statelor membre în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 

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

2001/83/CE, statele membre asigură faptul 
că prescripțiile eliberate pentru 
medicamentul în cauză unui pacient de 
către o persoană autorizată într-un alt stat 
membru pot fi utilizate pe teritoriul 
acestora, precum și faptul că orice restricții 
cu privire la recunoașterea prescripțiilor 
individuale sunt interzise, cu excepția 
cazului în care acestea:

Justificare

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) se bazează pe îndoieli legitime și 
justificate legate de autenticitatea sau 
conținutul prescripției sau de dreptul 
persoanei care emite prescripția de a face 
acest lucru.

Justificare

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.
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Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Măsurile enumerate vor afecta cu siguranță activitatea personalului medical și protecția 
sănătății publice. Statelor membre ar trebui să li se permită să-și păstreze competențele în 
aceste domenii.

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) măsuri care să permită farmaciștilor sau 
altor cadre medicale să verifice 
autenticitatea prescripțiilor și dacă acestea 
au fost eliberate într-un alt stat membru de 
către o persoană autorizată prin crearea 
unui model comunitar de prescripție și prin 
susținerea interoperabilității ePrescripțiilor; 
măsuri de protecție a datelor vor fi luate 
în calcul și aplicate de la prima etapă a 
acestui proces de dezvoltare;

Justificare

Astfel cum se recomandă în avizul AEPD, acest fapt este important pentru a avea un nivel 
înalt de protecție a datelor.

Amendamentul 67
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Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsuri pentru facilitarea contactului 
dintre partea care emite prescripția și 
partea care eliberează produsul, în 
vederea rezolvării problemelor legate de 
incertitudini în ceea ce privește 
prescripțiile;

Justificare
Un sistem de recunoaștere europeană a prescripțiilor ar trebui să permită contactul direct 
între doctori și farmaciști. Un astfel de contact direct este o condiție prealabilă esențială 
pentru rezolvarea problemelor legate de incertitudini referitoare la tratamentul 
medicamentos și reprezintă deja practica curentă în statele membre.

Amendamentul 68

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Articolul 14 se aplică, de asemenea, 
prescripțiilor pentru furnizarea 
dispozitivelor medicale autorizate în 
conformitate cu legislația statului 
membru în cauză.

Amendamentul 69

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă: Comisia adoptă:
(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, 

(a) o listă de criterii și condiții specifice pe 
care rețelele europene de referință trebuie 
să le îndeplinească, inclusiv o listă a 
grupurilor de boli rare care trebuie avute 
în vedere și condițiile și criteriile pe care 
trebuie să le îndeplinească furnizorii de 
asistență medicală care doresc să facă parte 

Adlib Express Watermark



AD\773861RO.doc 49/56 PE418.168v02-00

RO

faptul că rețelele europene de referință: din rețelele europene de referință, cu 
scopul de a garanta, în special, faptul că 
rețelele europene de referință:

Justificare

Așa cum se afirmă în expunerea de motive care însoțește propunerea Comisiei (punctul 8.3), 
principalul obiectiv al rețelei europene de referință este acela de a furniza „asistență 
medicală pacienților care îndeplinesc condițiile care prevăd o concentrare a resurselor sau 
expertizei, în vederea furnizării unei îngrijiri accesibile, de înaltă calitate și eficiente din 
punctul de vedere al costului”. Articolul relevant din cadrul directivei ar trebui să reflecte 
acest lucru.

Amendamentul 70

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

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

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Telemedicina

Practicienii de telemedicină care 
furnizează servicii de asistență medicală 
pacienților din UE sunt înregistrați la 
autoritatea medicală de reglementare din 
statul membru din care se furnizează 
tratamentul de telemedicină.
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Justificare

Autoritățile medicale de reglementare din statele membre UE trebuie să reglementeze toți 
medicii care furnizează servicii de sănătate pacienților din statele lor membre, indiferent de 
locul în care practicianul furnizează un astfel de tratament.

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea privind gestionarea noilor 
tehnologii medicale

Cooperarea privind gestionarea 
tehnologiilor medicale

Justificare

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

Amendamentul 73

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – literele aa, b și c (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) identificarea de metode durabile 
pentru stabilirea unui echilibru între 
obiectivele privind accesul la 
medicamente, recompensarea inovațiilor 
și gestionarea bugetelor din domeniul 
sănătății;
(ab) dezvoltarea de proceduri și 
metodologii transparente, obiective, 
integratoare și aplicate la timp care 
echilibrează toate obiectivele; 
(ac) asigurarea participării depline a 
tuturor grupurilor relevante din societate, 
în special a pacienților, a comunității 
medicale, a cercetătorilor și a 
reprezentanților sectorului; 

Justificare

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

Amendamentul 75
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Propunere de directivă
Articolul 17 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Acest articol prevede cooperarea între organismele responsabile cu evaluarea impactului 
tehnologiei în sectorul asistenței medicale. Aceste organisme dețin informații privind nu 
numai eficiența tehnologiilor, ci și posibilele efecte secundare ale acestora și schimbările pe 
care le pot genera în societate. De aceea, ar trebui să aibă loc și un schimb de informații 
privind aceste aspecte.

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre desemnează autoritățile 
sau organismele implicate în rețea, astfel 
cum se menționează la alineatul (1). 
Comisia permite participarea la rețea doar 
autorităților sau organismelor care 
îndeplinesc principiile bunei guvernanțe.

Justificare

Rețeaua propusă trebuie să funcționeze conform principiilor bunei guvernanțe, așa cum s-a 
stabilit în Cartea albă a Comisiei privind guvernanța europeană (2001), în special în ceea ce 
privește deschiderea, responsabilitatea, eficiența și coerența.  Cooperarea privind evaluările 
tehnologiei medicale ar trebui să dea naștere la proceduri transparente, obiective, 
integratoare și aplicate în timp util.  Comisia ar trebui, astfel, să aprobe doar autorități 
pentru evaluarea tehnologiei medicale care îndeplinesc aceste standarde. Acest amendament 
este propus în conexiune cu un amendament la considerentul 43.
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Amendamentul 77

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 și gestionarea acestei rețele în 
conformitate cu obiectivele mai sus 
menționate și specifică natura și tipul 
informațiilor care urmează a fi schimbate.

Justificare

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

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre culeg date statistice și 
alte date suplimentare necesare pentru a 
monitoriza furnizarea de asistență medicală 
transfrontalieră, îngrijirile acordate, 
furnizorii de asistență medicală, costurile și 
rezultatele. Acestea colectează astfel de 
date în cadrul sistemelor generale de 
colectare a datelor privind asistența 
medicală, în conformitate cu legislația 
națională și cea comunitară privind 
elaborarea de statistici și protecția datelor 
cu caracter personal.

(1) Statele membre culeg date statistice 
necesare pentru a monitoriza furnizarea de 
asistență medicală transfrontalieră, 
îngrijirile acordate, furnizorii de asistență 
medicală, costurile și rezultatele. Acestea 
colectează astfel de date în cadrul 
sistemelor generale de colectare a datelor 
privind asistența medicală, în conformitate 
cu legislația națională și cea comunitară 
privind elaborarea de statistici și protecția 
datelor cu caracter personal și în special cu 
articolul 8 alineatul (4) din Directiva 
95/46/CE.
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Justificare

Articolul 8 alineatul (4) din Directiva 95/46 stabilește cerințe specifice privind utilizarea 
ulterioară a datelor medicale.

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre transmit Comisiei,
dacă este necesar, datele menționate la 
alineatul (1), cu excepția datelor care sunt 
deja culese în temeiul Directivei 
2005/36/CE. O evaluare a necesității 
acestor transferuri în scopuri legitime va 
fi în prealabil specificată în mod 
corespunzător.

Justificare

Obligația de a transmite date Comisiei ar trebui să fie supusă mai curând unei evaluări de 
necesitate decât anuală prin definiție.

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 
din Decizia 1999/468/CE, ținând seama de 
dispozițiile articolului 8 din respectiva 
decizie. Perioada prevăzută la articolul 5 
alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se 
stabilește la trei luni.

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 
din Decizia 1999/468/CE, ținând seama de 
dispozițiile articolului 8 din respectiva 
decizie. Perioada prevăzută la articolul 5 
alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se 
stabilește la trei luni. Autoritatea 
europeană pentru protecția datelor este 
consultată în cazul în care măsurile de 
aplicare privesc procesarea datelor 
personale. 
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Justificare

Așa cum se recomandă în avizul AEPD, este important ca AEPD să fie consultată în privința 
acestor subiecte.

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Articolul 20

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, pe care îl 
înaintează Parlamentului European și 
Consiliului. Acest raport acordă o atenție 
deosebită consecințelor aplicării prezentei 
directive asupra mobilității pacienților și a 
tuturor actorilor din sistemele de sănătate 
ale statelor membre. Dacă este necesar, 
Comisia anexează la raport propuneri de 
modificări legislative.

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

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

Justificare

Este necesar să fie menționate anumite aspecte care trebuie să facă parte din raportul de 
evaluare, care, în plus, trebuie prezentat după trei ani.
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