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Amendamentul 301
Linda McAvan

Propunere de directivă
Capitolul II – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL II eliminat
AUTORITĂŢILE DIN STATUL 
MEMBRU RESPONSABILE CU 
RESPECTAREA PRINCIPIILOR 
COMUNE ALE ASISTENŢEI 
MEDICALE

Or. en

Justificare

Diferenţierea între Capitolul II şi Capitolul III nu este nici utilă, nici necesară. Prin urmare 
este mai uşor ca ambele titluri să fie eliminate.

Amendamentul 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Capitolul II – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

AUTORITĂŢILE DIN STATUL
MEMBRU RESPONSABILE CU 
RESPECTAREA PRINCIPIILOR 
COMUNE ALE ASISTENŢEI 
MEDICALE.

STATELE MEMBRE RESPONSABILE 
CU RESPECTAREA PRINCIPIILOR 
COMUNE ALE ASISTENŢEI 
MEDICALE

Or. es

Justificare

Dacă este utilizat, termenul „autorităţi” ar trebui definit.
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Amendamentul 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilităţile autorităţilor statului 
membru în care se desfăşoară tratamentul

Responsabilităţile statului membru în care 
se desfăşoară tratamentul

Or. es

Justificare

Amendamentul urmăreşte consecvenţa cu amendamentul la titlul Capitolul II.

Amendamentul 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilităţile autorităţilor statului 
membru în care se desfăşoară tratamentul

Responsabilităţile autorităţilor statelor 
membre

Or. en

Justificare

Pentru a realiza o cooperare transfrontalieră eficientă şi pentru a garanta calitatea asistenţei 
medicale în UE, responsabilităţile autorităţilor publice în ceea ce priveşte mobilitatea 
pacienţilor nu ar trebui limitate la statul membru în care se desfăşoară tratamentul, ci ar 
trebui extinse la nstatul membru de afiliere.
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Amendamentul 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Responsabilităţile autorităţilor statului 

membru în care se desfăşoară tratamentul
(1) Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. În acest context şi ţinând seama 
de principiile universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echităţii şi 
solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul 
lor şi se asigură că:
(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistenţă medicală 
au capacitatea de a respecta standardele 
menţionate, ţinând seama de medicina 
internaţională şi de bunele practici 
medicale general recunoscute;
(b) aplicarea acestor standarde de către 
furnizorii de asistenţă medicală este 
monitorizată periodic şi se aplică măsuri 
corective în cazul în care nu se respectă 
standardele adecvate, ţinând seama de 
progresul medicinii şi al tehnologiei în 
domeniul sănătăţii;
(c) furnizorii de asistenţă medicală oferă 
toate informaţiile relevante pentru a le 
permite pacienţilor să ia hotărâri în 
cunoştinţă de cauză, în special informaţii 
cu privire la disponibilitatea, costurile şi 
rezultatele asistenţei medicale acordate, 
precum şi detaliile privind asigurarea 
acestora sau alte mijloace de protecţie 
personală sau colectivă în ceea ce priveşte 
răspunderea civilă profesională;
(d) pacienţii au posibilitatea de a înainta 
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plângeri şi li se garantează despăgubiri şi 
compensaţii în cazul unor efecte adverse 
ale asistenţei medicale pe care o primesc;
(e) există sisteme de asigurări de 
răspundere civilă profesională sau o 
garanţie sau un acord similar, echivalente 
sau asemănătore în ceea ce priveşte 
scopul lor, adecvate naturii şi importanţei
riscului tratamentului furnizat pe 
teritoriul statelor membre;
(f) dreptul fundamental la protecţia vieţii 
private în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal este respectat 
în conformitate cu măsurile naţionale de 
punere în aplicare a dispoziţiilor 
comunitare privind protecţia datelor 
personale, în special Directivele 95/46/CE 
şi 2002/58/CE;
(g) pacienţii din alte state membre se 
bucură de tratament egal cu resortisanţii 
statului membru în care are loc 
tratamentul, inclusiv de protecţia 
împotriva discriminării prevăzută 
conform legislaţiei comunitare şi 
legislaţiei naţionale în vigoare în statul 
membru în care are loc tratamentul. 
(2) Orice măsuri adoptate de statele 
membre, în momentul punerii în aplicare 
a prezentului articol, respectă dispoziţiile 
Directivei 2005/36/CE privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale şi 
ale Directivei 2000/31/CE privind anumite 
aspecte juridice ale serviciilor societăţii 
informaţionale, în special ale comerţului 
electronic.
(3) Pornind de la premisa asigurării unui 
nivel ridicat de protecţie a sănătăţii, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
elaborează orientări pentru punerea în 
aplicare a alineatului (1), în măsura în 
care aceste acţiuni sunt necesare pentru a 
facilita furnizarea de asistenţă medicală 
transfrontalieră.

Or. de
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Amendamentul 306
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. În acest context şi ţinând seama 
de principiile universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echităţii şi
solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul 
lor şi se asigură că:

(1) Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. Aceasta se acordă ţinându-se
seama de principiile universalităţii, 
accesului la îngrijire de bună calitate, 
echităţii şi solidarităţii şi de principiul 
conform căruia îngrijirea trebuie 
acordată în funcţie de nevoi.

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistenţă medicală 
au capacitatea de a respecta standardele 
menţionate, ţinând seama de medicina 
internaţională şi de bunele practici 
medicale general recunoscute;
(b)aplicarea acestor standarde de către 
furnizorii de asistenţă medicală este 
monitorizată periodic şi se aplică măsuri 
corective în cazul în care nu se respectă 
standardele adecvate, ţinând seama de 
progresul medicinii şi al tehnologiei în 
domeniul sănătăţii;
(c) furnizorii de asistenţă medicală oferă 
toate informaţiile relevante pentru a le 
permite pacienţilor să ia hotărâri în 
cunoştinţă de cauză, în special informaţii 
cu privire la disponibilitatea, costurile şi 
rezultatele asistenţei medicale acordate, 
precum şi detaliile privind asigurarea 
acestora sau alte mijloace de protecţie 
personală sau colectivă în ceea ce priveşte 
răspunderea civilă profesională;
(d) pacienţii au posibilitatea de a înainta 
plângeri şi li se garantează despăgubiri şi 
compensaţii în cazul unor efecte adverse 
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ale asistenţei medicale pe care o primesc;
(e) există sisteme de asigurări de 
răspundere civilă profesională sau o 
garanţie sau un acord similar, echivalente 
sau asemănătore în ceea ce priveşte 
scopul lor, adecvate naturii şi importanţei 
riscului tratamentului furnizat pe 
teritoriul statelor membre;
(f) dreptul fundamental la protecţia vieţii 
private în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal este respectat 
în conformitate cu măsurile naţionale de 
punere în aplicare a dispoziţiilor 
comunitare privind protecţia datelor 
personale, în special Directivele 95/46/CE 
şi 2002/58/CE;
(g) pacienţii din alte state membre se 
bucură de tratament egal cu resortisanţii 
statului membru în care are loc 
tratamentul, inclusiv de protecţia 
împotriva discriminării prevăzută 
conform legislaţiei comunitare şi 
legislaţiei naţionale în vigoare în statul 
membru în care are loc tratamentul.

Or. sv

Justificare

Este important să se sublinieze că statul membru este responsabil de elaborarea şi 
dezvoltarea asistenţei medicale, prin urmare prezenta directivă ar trebui să intre mai puţin în 
detalii.

Amendamentul 307
Georgs Andrejevs

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 

(1) Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
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medicale. În acest context şi ţinând seama 
de principiile universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echităţii şi 
solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul lor 
şi se asigură că:

medicale. În acest context şi ţinând seama 
de principiile universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echităţii şi 
solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul lor 
şi se asigură că:

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistenţă medicală 
au capacitatea de a respecta standardele 
menţionate, ţinând seama de medicina 
internaţională şi de bunele practici 
medicale general recunoscute;

(a) în cazul în care asistenţa medicală este 
acordată într-un alt stat membru decât cel 
în care pacientul este asigurat sau într-un 
alt stat membru decât cel în care 
furnizorul de asistenţă medicală îşi are 
reşedinţa, sediul său este înregistrat, 
asistenţa medicală în cauză este furnizată 
în conformitate cu legislaţia statului 
membru în care se desfăşoară 
tratamentul;

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

(b) asistenţa medicală menţionată la 
alineatul (1) litera (a) este prestată în 
conformitate cu normele şi orientările 
privind calitatea şi siguranţa stabilite de 
statul membru în care se desfăşoară 
tratamentul, cu condiţia ca:

(i) pacienţii şi furnizorii de asistenţă 
medicală din alte state membre să poată fi 
informaţi cu privire la normele şi 
orientările respective, inclusiv cu privire 
la dispoziţiile privind supravegherea, 
printre altele, cu ajutorul mijloacelor 
electronice;

(c) furnizorii de asistenţă medicală oferă 
toate informaţiile relevante pentru a le 
permite pacienţilor să ia hotărâri în 
cunoştinţă de cauză, în special informaţii
cu privire la disponibilitatea, costurile şi 
rezultatele asistenţei medicale acordate, 
precum şi detaliile privind asigurarea 
acestora sau alte mijloace de protecţie 
personală sau colectivă în ceea ce priveşte 
răspunderea civilă profesională;

(ii) pacienţii şi furnizorii de asistenţă 
medicală din alte state membre să poată fi 
informaţi cu privire la disponibilitatea, 
costurile şi rezultatele asistenţei medicale 
acordate, precum şi la detaliile privind 
asigurarea furnizorilor de asistenţă 
medicală sau alte mijloace de protecţie 
personală sau colectivă în ceea ce priveşte 
răspunderea civilă profesională;

(d) pacienţii au posibilitatea de a înainta 
plângeri şi li se garantează despăgubiri şi 
compensaţii în cazul unor efecte adverse 
ale asistenţei medicale pe care o primesc;

(d) pacienţii au posibilitatea de a înainta 
plângeri în cazul unor prejudicii provocate 
de asistenţa medicală pe care o primesc şi 
li se garantează despăgubiri şi dreptul de 
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a solicita compensaţii;
(e) există sisteme de asigurări de 
răspundere civilă profesională sau o 
garanţie sau un acord similar, echivalente 
sau asemănătore în ceea ce priveşte scopul 
lor, adecvate naturii şi importanţei riscului 
tratamentului furnizat pe teritoriul statelor 
membre;

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

(f) dreptul fundamental la protecţia vieţii 
private în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal este respectat 
în conformitate cu măsurile naţionale de 
punere în aplicare a dispoziţiilor 
comunitare privind protecţia datelor 
personale, în special Directivele 95/46/CE 
şi 2002/58/CE;

(f) dreptul fundamental la protecţia vieţii 
private în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal este respectat 
în conformitate cu măsurile naţionale de 
punere în aplicare a dispoziţiilor 
comunitare privind protecţia datelor 
personale, în special Directivele 95/46/CE 
şi 2002/58/CE;

(g) pacienţii din alte state membre se 
bucură de tratament egal cu resortisanţii 
statului membru în care se desfăşoară 
tratamentul, inclusiv de protecţia împotriva 
discriminării prevăzută conform legislaţiei 
comunitare şi legislaţiei naţionale în 
vigoare în statul membru în care se 
desfăşoară tratamentul.

(g) pacienţii din alte state membre se 
bucură de tratament egal cu resortisanţii 
statului membru în care se desfăşoară 
tratamentul, inclusiv de protecţia împotriva 
discriminării prevăzută conform legislaţiei 
comunitare şi legislaţiei naţionale în 
vigoare în statul membru în care se 
desfăşoară tratamentul.

(ga) pacienţii care au beneficiat de
tratament au dreptul de a primi o copie 
scrisă sau electronică a tratamentului 
respectiv, precum şi a oricăror 
recomandări medicale privind 
continuitatea tratamentului;
(gb) 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, în special 
prin furnizarea unei educaţii şi a unei 
formări de înaltă calitate, precum şi prin 
acordarea de sprijin pentru dezvoltarea 
unei programe europene armonizate şi 
pentru acreditarea cadrelor sanitare;
(gc) aplicarea acestor standarde de către 
furnizorii de asistenţă medicală este 
monitorizată periodic şi se aplică măsuri 
corective în cazul în care nu se respectă 
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standardele adecvate, ţinând seama de 
progresul medicinei şi al tehnologiei în 
domeniul sănătăţii;

Or. en

Justificare

În cadrul prezentei directive sunt necesare dispoziţii care să garanteze mecanisme prin care 
statele membre să respecte în mod efectiv principiile universalităţii, egalităţii, siguranţei şi 
accesului la asistenţă medicală

Amendamentul 308
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. În acest context şi ţinând seama 
de principiile universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echităţii şi 
solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul 
lor şi se asigură că:

(1) În cazul în care asistenţa medicală 
este acordată într-un alt stat membru 
decât cel în care pacientul este asigurat 
sau într-un alt stat membru decât cel în 
care furnizorul de asistenţă medicală îşi 
are domiciliul, este înregistrat sau stabilit, 
un astfel de serviciu de asistenţă medicală 
este furnizat în conformitate cu legislaţia 
statului membru în care se desfăşoară 
tratamentul, conform alineatului (2) al 
acestui articol.
Statul membru în care se desfăşoară 
tratamentul se asigură că:

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistenţă medicală au 
capacitatea de a respecta standardele 
menţionate, ţinând seama de medicina 
internaţională şi de bunele practici 
medicale general recunoscute;

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistenţă medicală au 
capacitatea de a respecta standardele 
menţionate, ţinând seama de progresele 
înregistrate în medicina internaţională şi în
bunele practici medicale general 
recunoscute;

(b) aplicarea acestor standarde de către 
furnizorii de asistenţă medicală este 
monitorizată periodic şi se aplică măsuri 
corective în cazul în care nu se respectă 

(b) asistenţa medicală menţionată la 
alineatul (1) este prestată în conformitate 
cu normele şi orientările privind calitatea 
şi siguranţa stabilite de statul membru în 
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standardele adecvate, ţinând seama de 
progresul medicinii şi al tehnologiei în 
domeniul sănătăţii;

care se acordă tratamentul, cu condiţia 
ca:

(i) pacienţii şi furnizorii de asistenţă 
medicală din alte state membre să poată fi 
informaţi cu privire la normele şi 
orientările respective, inclusiv cu privire 
la dispoziţiile privind supravegherea, 
printre altele, cu ajutorul mijloacelor 
electronice;
(ii) pacienţii şi furnizorii de asistenţă 
medicală din alte state membre să poată fi 
informaţi cu privire la opţiunile pe care le 
au în privinţa tratamentului, 
disponibilitatea, costurile şi posibilele 
rezultate ale asistenţei medicale acordate, 
precum şi la detaliile privind asigurarea 
furnizorilor de asistenţă medicală sau alte 
mijloace de protecţie personală sau 
colectivă în ceea ce priveşte răspunderea 
civilă profesională;

(c) furnizorii de asistenţă medicală oferă 
toate informaţiile relevante pentru a le 
permite pacienţilor să ia hotărâri în 
cunoştinţă de cauză, în special informaţii 
cu privire la disponibilitatea, costurile şi
rezultatele asistenţei medicale acordate, 
precum şi detaliile privind asigurarea 
acestora sau alte mijloace de protecţie 
personală sau colectivă în ceea ce priveşte 
răspunderea civilă profesională;

(c) furnizorii de asistenţă medicală oferă 
toate informaţiile relevante pentru a le 
permite pacienţilor să ia hotărâri în 
cunoştinţă de cauză, în special informaţii 
cu privire la opţiunile pe care le au în 
privinţa tratamentului, disponibilitatea, 
costurile şi posibilele rezultate ale
asistenţei medicale acordate, precum şi 
detaliile privind asigurarea acestora sau 
alte mijloace de protecţie personală sau 
colectivă în ceea ce priveşte răspunderea 
civilă profesională;

(d) pacienţii au posibilitatea de a înainta 
plângeri şi li se garantează despăgubiri şi 
compensaţii în cazul unor efecte adverse 
ale asistenţei medicale pe care o primesc;

d) pacienţii au posibilitatea de a înainta 
plângeri în cazul unor prejudicii provocate 
de asistenţa medicală pe care o primesc şi 
li se garantează despăgubiri şi dreptul de a 
solicita compensaţii;

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

e) există sisteme de asigurări de răspundere 
civilă profesională sau o garanţie sau un 
acord similar, echivalente sau asemănătore 
în ceea ce priveşte scopul lor, adecvate 
naturii şi importanţei riscului tratamentului 
furnizat pe teritoriul statelor membre;
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(f) dreptul fundamental la protecţia vieţii 
private în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal este respectat 
în conformitate cu măsurile naţionale de 
punere în aplicare a dispoziţiilor 
comunitare privind protecţia datelor 
personale, în special Directivele 95/46/CE 
şi 2002/58/CE;

(f) dreptul fundamental la protecţia vieţii 
private în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal este respectat 
în conformitate cu măsurile naţionale de 
punere în aplicare a dispoziţiilor 
comunitare privind protecţia datelor 
personale, în special Directivele 95/46/CE 
şi 2002/58/CE;

(g) pacienţii din alte state membre se 
bucură de tratament egal cu resortisanţii 
statului membru în care are loc tratamentul, 
inclusiv de protecţia împotriva 
discriminării prevăzută conform legislaţiei 
comunitare şi legislaţiei naţionale în 
vigoare în statul membru în care are loc 
tratamentul.

(g) pacienţii din alte state membre se 
bucură de tratament egal cu resortisanţii 
statului membru în care are loc tratamentul, 
inclusiv de protecţia împotriva 
discriminării prevăzută conform legislaţiei 
comunitare şi legislaţiei naţionale în 
vigoare în statul membru în care are loc 
tratamentul.

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

Or. de

Amendamentul 309
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. În acest context şi ţinând seama 
de principiile universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echităţii şi 
solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul 
lor şi se asigură că:

(1) În cazul în care asistenţa medicală 
este acordată într-un alt stat membru 
decât cel în care pacientul este asigurat 
sau într-un alt stat membru decât cel în 
care este stabilit furnizorul de asistenţă 
medicală, un astfel de serviciu de 
asistenţă medicală este furnizat în 
conformitate cu legislaţia statului 
membru în care se desfăşoară 
tratamentul, conform alineatului (2) al 
acestui articol.
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Asistenţa medicală este prestată în 
conformitate cu normele şi orientările 
privind calitatea şi siguranţa definite de 
statul membru în care este realizat 
tratamentul. Statul membru în care este 
realizat tratamentul se asigură că:

Or. en

Justificare

Acest amendament îşi propune să clarifice acest articol din punct de vedere juridic, prin 
introducerea textului aflat iniţial la articolul 11. Principiile menţionate  în propunerea 
Comisiei au fost, de asemenea, mutate într-un amendament anterior la articolul 1.

Amendamentul 310
Edite Estrela

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. În acest context şi ţinând seama 
de principiile universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echităţii şi 
solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul 
lor şi se asigură că:

(1) Statele membre sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale în conformitate cu articolul 152 
alineatul (5) al Tratatului CE. În acest 
context, acestea trebuie să se asigure că:

Or. pt
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Amendamentul 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. În acest context şi ţinând seama 
de principiile universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echităţii şi 
solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul lor 
şi se asigură că:

Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale de înaltă calitate şi în condiţii de 
siguranţă în conformitate cu principiile 
accesului universal, al solidarităţii, al 
accesibilităţii, al accesibilităţii teritoriale 
egale şi al controlului democratic. Statele 
membre în care se desfăşoară tratamentul 
sunt responsabile, de asemnea, de 
mijloacele de înaintare a plângerilor şi de 
despăgubiri în cazul prejudiciilor. În 
cazul prejudiciilor survenite în urma 
asistenţei medicale transfrontaliere 
primite se aplică sistemul de depunere a 
plângerilor şi sistemul de despăgubire al 
statului membru în care se desfăşoară 
tratamentul. Statele membre în care se 
desfăşoară tratamentul definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul lor 
şi se asigură că:

Or. en

Justificare

Principiile accesului universal, al solidarităţii, al accesibilităţii, al accesibilităţii teritoriale 
egale şi al controlului democratic sunt stabilite ca principii importante pentru acordarea 
asistenţei medicale în acordul de la Lisabona. Prin acest amendament se aduc clarificări în 
cazul daunelor.
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Amendamentul 312
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. În acest context şi ţinând seama
de principiile universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echităţii şi 
solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul lor 
şi se asigură că:

(1) Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea, asigurarea şi acordarea 
asistenţei medicale. În acest context şi 
respectându-se principiile interesului 
general, universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate în apropiere şi la 
un cost rezonabil, eficacităţii, 
continuităţii, echităţii şi solidarităţii, 
acestea definesc standarde clare de calitate 
şi siguranţă referitoare la asistenţa 
medicală acordată pe teritoriul lor şi se 
asigură că:

Or. fr

Justificare

Trebuie reiterate competenţele exacte ale statelor membre în privinţa sistemelor de asistenţă 
medicală şi principiile care asigură funcţionarea acestora. Este, de asemenea, necesar, să se 
facă referinţă la interesul general.

Amendamentul 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. În acest context şi ţinând seama 
de principiile universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echităţii şi 
solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 

(1) Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. În acest context şi pe baza 
principiilor interesului general, al 
universalităţii, al accesului la îngrijire de 
bună calitate, al echităţii şi al solidarităţii, 
precum şi pe baza misiunilor serviciilor 
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asistenţa medicală acordată pe teritoriul lor 
şi se asigură că:

publice care decurg de aici, astfel cum au 
fost conferite furnizorilor de asistenţă 
medicală, acestea definesc standarde clare 
de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul lor 
şi se asigură că:

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să ţină seama de principiile universalităţii, accesului la îngrijire de 
bună calitate, echităţii şi solidarităţii. Ar trebui să organizeze şi să furnizeze servicii medicale 
pe baza acestor principii (vezi de asemenea articolul 16 din Tratatul CE).

Amendamentul 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1). Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. În acest context şi ţinând seama 
de principiile universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echităţii şi 
solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul lor 
şi se asigură că:

(1) Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. În acest context şi pe baza 
principiilor universalităţii, al accesului la 
îngrijire de bună calitate, al echităţii şi al 
solidarităţii, precum şi pe baza misiunilor 
serviciilor publice care decurg din aceste 
principii, astfel cum au fost conferite 
furnizorilor de asistenţă medicală, acestea 
definesc standarde clare de calitate şi 
siguranţă referitoare la asistenţa medicală 
acordată pe teritoriul lor şi se asigură că:

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să ţină seama de principiile universalităţii, accesului la îngrijire de 
bună calitate, echităţii şi solidarităţii şi ar trebui să organizeze şi să furnizeze servicii 
medicale în concordanţă cu acestea.
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Amendamentul 315
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. În acest context şi ţinând seama 
de principiile universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echităţii şi 
solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul lor 
şi se asigură că:

(1) Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. În acest context şi ţinând seama 
de principiile universalităţii, accesului, din 
punct de vedere geografic şi financiar, la 
îngrijire de bună calitate, eficienţei şi 
utilităţii, continuităţii, echităţii şi 
solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul lor 
şi se asigură că:

Or. nl

Amendamentul 316
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. În acest context şi ţinând seama 
de principiile universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echităţii şi 
solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul lor 
şi se asigură că:

(1) Fiecare stat membru este responsabil 
de procesul de tratament şi de organizarea 
şi acordarea asistenţei medicale. În acest 
context şi ţinând seama de principiile 
gratuităţii, universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echităţii şi 
solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul lor 
şi se asigură că:

Or. pl
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Justificare

Asistenţa medicală ar trebui să fie gratuită în UE, inclusiv în instituţiile private de asistenţă 
medicală.

Amendamentul 317
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. În acest context şi ţinând seama 
de principiile universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echităţii şi 
solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul lor 
şi se asigură că:

(1) Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. În acest context şi ţinând seama 
de principiile universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echităţii, 
accesului pentru persoanele cu handicap
şi solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul lor 
şi se asigură că:

Or. en

Justificare

Împreună cu alte principii fundamentale, accesul persoanelor cu handicap trebuie stabilit ca 
unul dintre principiile fundamentale pentru furnizarea seriviciilor medicale întrucât accesul 
egal la serviciile de sănătate pentru persoanele cu handicap este o chestiune care priveşte 
drepturile omului.

Amendamentul 318
Iles Braghetto

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 

Statele membre în care se desfăşoară 
tratamentul sunt responsabile de 
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organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. În acest context şi ţinând seama 
de principiile universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echităţii şi 
solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul lor 
şi se asigură că:

organizarea şi acordarea asistenţei 
medicale. În acest context şi ţinând seama 
de principiile universalităţii, accesului la 
îngrijire de bună calitate, echităţii şi 
solidarităţii, acestea definesc standarde 
clare de calitate şi siguranţă referitoare la 
asistenţa medicală acordată pe teritoriul lor 
şi ţin seama de măsura în care:

Or. en

Justificare

Solicitând statelor membre „să se asigure” în legătură cu anumite aspecte, se creează o 
contradicţie cu responsabilitatea acestora de a stabili propriile standarde de calitate şi 
siguranţă. Având în vedere articolul 152 din tratat, care prevede că statele membre sunt 
responsabile de organizarea, finanţarea şi acordarea de asistenţă medicală cetăţenilor lor, 
pare mai potrivită afirmaţia că statele membre trebuie să „ţină seama de” mai degrabă decât 
„să se asigure că”.

Amendamentul 319
Kartika Tamara Liotard

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) furnizorii de asistenţă medicală nu 
refuză niciunui pacient asistenţa 
medicală, pe baza poziţiei socio-
economice a acestuia, indiferent dacă 
acesta este cetăţean al aceluiaşi stat sau al 
altui stat membru; 

Or. nl

Justificare

Fiecare stat membru rămâne responsabil de acordarea de asistenţă medicală indiferent de 
situaţia socio-economică a pacientului.
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Amendamentul 320
Edite Estrela

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistenţă medicală 
au capacitatea de a respecta standardele 
menţionate, ţinând seama de medicina 
internaţională şi de bunele practici 
medicale general recunoscute;

(a) în cazul în care asistenţa medicală este 
acordată într-un alt stat membru decât cel 
în care pacientul este asigurat, această 
asistenţă medicală este furnizată în 
conformitate cu legislaţia statului 
membru în care se desfăşoară 
tratamentul;

Or. pt

Amendamentul 321
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistenţă medicală 
au capacitatea de a respecta standardele 
menţionate, ţinând seama de medicina 
internaţională şi de bunele practici 
medicale general recunoscute;

(a) la cerere pacienţii primesc informaţii 
cu privire la aceste standarde şi orientări, 
inclusiv la dispoziţiile privind 
supravegherea şi evaluarea;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează ca prin intermediul acestui articol să atragă atenţia asupra 
sarcinii importante de a oferi pacienţilor claritate juridică şi informaţii pentru ca aceştia să 
poată face alegeri informate privind asistenţa medicală transfrontalieră.
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Amendamentul 322
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistenţă medicală 
au capacitatea de a respecta standardele 
menţionate, ţinând seama de medicina 
internaţională şi de bunele practici 
medicale general recunoscute;

(a) asistenţa medicală este, într-adevăr, 
acordată în conformitate cu normele 
privind calitatea şi siguranţa menţionate 
la alineatul (1); în acest sens, trebuie să se 
ţină seama de medicina internaţională şi de 
bunele practici medicale general 
recunoscute;

Or. nl

Amendamentul 323
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistenţă medicală 
au capacitatea de a respecta standardele 
menţionate, ţinând seama de medicina 
internaţională şi de bunele practici 
medicale general recunoscute;

(a) există o definiţie clară a obligaţiilor 
furnizorilor de asistenţă medicală 
prevăzute în legislaţie, ţinând seama de 
medicina internaţională şi de bunele 
practici medicale general recunoscute;

Or. hu

Justificare

În opinia noastră, este responsabilitatea statelor membre de a elabora reglementări naţionale 
privind principiile de bază şi cerinţele fundamentale ale asistenţei medicale, precum şi de a 
verifica implementarea reglementărilor de către furnizorii de asistenţă medicală şi de a lua 
măsuri pentru a se asigura că acestea sunt respectate. Prin urmare, recomandăm să se 
precizeze, în alineatul (1) litera (a), faptul că elaborarea unor cerinţe legislative clare este 
responsabilitatea statelor membre.
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Amendamentul 324
Kathy Sinnott

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistenţă medicală au 
capacitatea de a respecta standardele 
menţionate, ţinând seama de medicina 
internaţională şi de bunele practici 
medicale general recunoscute;

(a) există mecanisme, prin care se 
furnizează educaţie şi formare de înaltă 
calitate specialiştilor din domeniul 
asistenţei medicale, pentru a garanta faptul 
că furnizorii de asistenţă medicală au 
capacitatea de a respecta standardele 
menţionate, ţinând seama de medicina 
internaţională şi de bunele practici 
medicale general recunoscute;

Or. en

Justificare

Access to high quality care and best practice are enshrined in training and education.

Today, there are striking and important differences in the education and training structures 
applying in different Member States. This gives rise to uncertainties for patients regarding the 
quality of care they may receive, because the structure of training of medical doctors varies 
significantly in terms of duration and contents. 

Consequently, raising and harmonising the standards of professional education, training and 
certification are practical and important steps which will deliver quality assurance. If all 
healthcare providers can offer the same level of treatment throughout the EU - thanks to 
European common standards of education and training- , patients will be assured that the 
quality of care provided at home is similar to that supplied on a cross-border basis. 

Amendamentul 325
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistenţă medicală au 
capacitatea de a respecta standardele 

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistenţă medicală şi 
de servicii medicale de urgenţă au 
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menţionate, ţinând seama de medicina 
internaţională şi de bunele practici 
medicale general recunoscute;

capacitatea de a respecta standardele 
menţionate, ţinând seama de medicina 
internaţională şi de bunele practici 
medicale general recunoscute;

Or. en

Justificare

Este important ca standardele de calitate să se aplice şi serviciilor medicale de urgenţă.

Amendamentul 326
Kathy Sinnott

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistenţă medicală au 
capacitatea de a respecta standardele 
menţionate, ţinând seama de medicina 
internaţională şi de bunele practici 
medicale general recunoscute;

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistenţă medicală şi 
de servicii medicale de urgenţă au 
capacitatea de a respecta standardele 
menţionate, ţinând seama de medicina 
internaţională şi de bunele practici 
medicale general recunoscute;

Or. en

Justificare

Este evident că în caz de accident (sau catastrofă) ar trebui să existe proceduri administrative 
minime privind autorizaţiile prealabile pentru acordarea asistenţei medicale.

Necesitatea unei reacţii rapide în situaţii de urgenţă în zonele de frontieră impune 
cooperarea extinsă la nivel regional a statelor membre şi a serviciilor lor medicale de 
urgenţă. Contribuţia paramedicilor este importantă în astfel de situaţii.
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Amendamentul 327
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistenţă medicală au 
capacitatea de a respecta standardele 
menţionate, ţinând seama de medicina 
internaţională şi de bunele practici 
medicale general recunoscute;

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistenţă medicală au 
capacitatea de a respecta standardele 
menţionate, fără a aduce atingere 
dispoziţiilor legislaţiei naţionale, ţinând 
seama de medicina internaţională şi de 
bunele practici medicale general 
recunoscute;

Or. pl

Justificare

Statele membre pot adopta reglementări mai detaliate în această privinţă, însă trebuie să ţină 
seama de medicina internaţională şi de bunele practici medicale general recunoscute. 

Amendamentul 328
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistenţă medicală au 
capacitatea de a respecta standardele 
menţionate, ţinând seama de medicina 
internaţională şi de bunele practici 
medicale general recunoscute;

(a) există mecanisme pentru a garanta 
faptul că furnizorii de asistenţă medicală au 
capacitatea de a respecta standardele 
menţionate, ţinând seama de medicina 
internaţională şi de bunele practici 
medicale general recunoscute şi că le 
respectă în mod efectiv;

Or. fr

Justificare

Este de o importanţă vitală ca furnizorii de asistenţă medicală să facă tot posibilul pentru a 
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respecta normele de calitate şi de siguranţă referitoare la serviciile de asistenţă medicală.

Amendamentul 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) aceste standarde de calitate şi 
siguranţă sunt puse la dispoziţia 
publicului într-un format care să fie clar 
şi accesibil pentru cetăţeni;

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să fie deschise şi transparente în ceea ce priveşte standardele de 
calitate şi siguranţă şi ar trebui, prin urmare, să fie obligate să le pună la dispoziţia 
publicului.

Amendamentul 330
Umberto Guidoni

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) certificarea şi acreditarea proceselor 
de tratament ţin seama de elementele de 
calitate şi siguranţă, precum şi de 
criteriile de durabilitate ale sistemelor de 
asistenţă medicală private şi publice. 
Creşterile costurilor care nu pot fi nici 
estimate, nici justificate printr-o 
îmbunătăţire reală a sănătăţii populaţiei 
ar putea determina declinul sistemelor de 
asistenţă medicală publice şi, treptat, ar 
putea duce la discriminarea de către 
sistemele de asigurări, a pacienţilor 
afectaţi de boli care necesită tratamente 



AM\762980RO.doc 27/106 PE418.256v01-00

RO

mai costisitoare.

Or. en

Justificare

Certificarea şi acreditarea proceselor de tratament trebuie să ţină seama şi de criteriile de 
durabilitate ale sistemelor de asistenţă medicală private şi publice. În cazul în care volumul 
de cereri de tratamente medicale transfrontaliere atinge un nivel la care achiziţiile de 
tratamente şi/sau soluţii de diagnosticare se fac în mod aleatoriu, costul rezultat ar putea 
duce la discriminarea treptată a pacienţilor care suferă de boli ce necesită tratamente 
costisitoare care ar putea fi respinşi din ce în ce mai frecvent de sistemele de asigurări, astfel 
cum s-a întâmplat în trecut, de exemplu, în cazul persoanelor afectate de SIDA.

Amendamentul 331
Nicolae Vlad Popa

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – literele b şi c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) asistenţa medicală menţionată la 
alineatul (1) litera (a) este prestată în 
conformitate cu normele şi orientările 
privind calitatea şi siguranţa stabilite de 
statul membru în care se desfăşoară 
tratamentul, cu condiţia ca:

(i) pacienţii şi furnizorii de asistenţă 
medicală din alte state membre să fie 
informaţi cu privire la normele şi 
orientările respective, inclusiv cu privire 
la dispoziţiile privind supravegherea, 
printre altele, cu ajutorul mijloacelor 
electronice;

(c) furnizorii de asistenţă medicală oferă 
toate informaţiile relevante pentru a le 
permite pacienţilor să ia hotărâri în 
cunoştinţă de cauză, în special informaţii
cu privire la disponibilitatea, costurile şi 
rezultatele asistenţei medicale acordate, 
precum şi detaliile privind asigurarea 
acestora sau alte mijloace de protecţie 
personală sau colectivă în ceea ce priveşte 

(ii) pacienţii şi furnizorii de asistenţă 
medicală din alte state membre să fie 
informaţi cu privire la disponibilitatea, 
costurile şi rezultatele asistenţei medicale 
acordate, precum şi la detaliile privind 
asigurarea furnizorilor de asistenţă 
medicală sau alte mijloace de protecţie 
personală sau colectivă în ceea ce priveşte 
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răspunderea civilă profesională; răspunderea civilă profesională;

Or. en

Justificare

While the text proposed by the Commission implies that healthcare providers receive the 
information and pass it on to the patients so they can make an informed decision, the 
amendment suggests that both the healthcare providers and beneficiaries can be informed. 
Given the fact that both the patient has to have the information in order to make an informed 
decision, as has the healthcare provider in order to offer the best healthcare available, the 
text should state that it is imperative for both parties to be informed on standard, guidelines,
provisions on supervision, on availability, prices and outcomes of the healthcare provided 
and details of the healthcare provider’s insurance cover or other means of personal or 
collective protection with regard to their professional liability.

Amendamentul 332
Edite Estrela

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) asistenţa medicală menţionată la 
alineatul (1) litera (a) este acordată în 
conformitate cu normele şi orientările 
privind calitatea şi siguranţa stabilite de 
statul membru în care se acordă 
tratamentul;

Or. pt

Amendamentul 333
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) aplicarea acestor standarde de către 
furnizorii de asistenţă medicală este 

(b) aplicarea standardelor prevăzute în 
legislaţia naţională de către furnizorii de 
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monitorizată periodic şi se aplică măsuri 
corective în cazul în care nu se respectă 
standardele adecvate, ţinând seama de 
progresul medicinii şi al tehnologiei în 
domeniul sănătăţii;

asistenţă medicală este monitorizată 
periodic şi se iau măsuri adecvate în cazul
în care standardele nu sunt respectate;

Or. hu

Justificare

Este responsabilitatea statelor membre de a elabora reglementări naţionale privind 
principiile de bază şi cerinţele fundamentale ale asistenţei medicale, precum şi de a se 
asigura că acestea sunt respectate. Prin urmare, recomandăm să se precizeze faptul că 
aplicarea acestora este responsabilitatea statelor membre. Termenul „măsuri corective” este 
prea general şi este expus la multe interpretări.

Amendamentul 334
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) aplicarea acestor standarde de către 
furnizorii de asistenţă medicală şi de către 
serviciile medicale de urgenţă este 
monitorizată periodic şi se aplică măsuri 
corective în cazul în care nu se respectă 
standardele adecvate, ţinând seama de 
progresul medicinii şi al tehnologiei în 
domeniul sănătăţii;

Or. en

Justificare

Este important ca standardele de calitate să se aplice şi serviciilor medicale de urgenţă.
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Amendamentul 335
Iles Braghetto

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) aplicarea acestor standarde de către
furnizorii de asistenţă medicală este 
monitorizată şi evaluată periodic şi se 
aplică măsuri corective în cazul în care nu 
se respectă standardele adecvate, ţinând 
seama de progresul medicinii şi al 
tehnologiei în domeniul sănătăţii;

Or. it

Justificare

Evaluarea este importantă din punctul de vedere al creării unei reţele de instituţii care au fost 
recunoscute şi acreditate datorită înaltei calităţi a serviciilor pe care acestea au demonstrat-
o, în mod consecvent, pe parcursul mai multor ani.

Amendamentul 336
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizorii de asistenţă medicală oferă 
toate informaţiile relevante pentru a le 
permite pacienţilor să ia hotărâri în 
cunoştinţă de cauză, în special informaţii 
cu privire la disponibilitatea, costurile şi 
rezultatele asistenţei medicale acordate, 
precum şi detaliile privind asigurarea 
acestora sau alte mijloace de protecţie 
personală sau colectivă în ceea ce priveşte 
răspunderea civilă profesională;

(c) furnizorii de asistenţă medicală le oferă 
pacienţilor informaţii cu privire la 
disponibilitatea, costurile şi rezultatele 
asistenţei medicale acordate, inclusiv în 
ceea ce priveşte calitatea acestora, dar şi 
detaliile privind asigurarea acestora sau 
alte mijloace de protecţie personală sau 
colectivă în ceea ce priveşte răspunderea 
civilă profesională;

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament vizează ca prin intermediul acestui articol să atragă atenţia asupra 
sarcinii importante de a oferi pacienţilor claritate juridică şi informaţii pentru ca aceştia să 
poată face alegeri informate privind asistenţa medicală transfrontalieră.

Amendamentul 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizorii de asistenţă medicală oferă 
toate informaţiile relevante pentru a le 
permite pacienţilor să ia hotărâri în 
cunoştinţă de cauză, în special informaţii 
cu privire la disponibilitatea, costurile şi 
rezultatele asistenţei medicale acordate, 
precum şi detaliile privind asigurarea 
acestora sau alte mijloace de protecţie 
personală sau colectivă în ceea ce priveşte 
răspunderea civilă profesională;

(c) furnizorii de asistenţă medicală oferă 
toate informaţiile relevante pentru a le 
permite pacienţilor să ia hotărâri în 
cunoştinţă de cauză, în special informaţii 
cu privire la subvenţionarea, 
disponibilitatea, costurile şi nivelul şi 
procedurile de rambursare, indicii de 
calitate, precum şi detaliile privind 
asigurarea acestora sau alte mijloace de 
protecţie personală sau colectivă în ceea ce 
priveşte răspunderea civilă profesională;

Or. fr

Justificare

Furnizorii de asistenţă medicală trebuie să furnizeze informaţii mai detaliate, în special în 
ceea ce priveşte tipul de organizare şi funcţionare, ca instituţie publică sau privată, afilierea 
la o asociaţie profesională, autorizaţia de a continua să funcţioneze etc. 

În privinţa indicilor de calitate, conceptul de rezultate ale asistenţei medicale este unul 
sensibil. Atunci când o autoritate din domeniul asistenţei medicale, autorizată pentru aceasta, 
acreditează sau certifică un profesionist sau o instituţie de asistenţă medicală, se recomandă 
să se facă disponibilă această informaţie şi să se limiteze la acest lucru.
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Amendamentul 338
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizorii de asistenţă medicală oferă 
toate informaţiile relevante pentru a le 
permite pacienţilor să ia hotărâri în 
cunoştinţă de cauză, în special informaţii 
cu privire la disponibilitatea, costurile şi 
rezultatele asistenţei medicale acordate, 
precum şi detaliile privind asigurarea 
acestora sau alte mijloace de protecţie 
personală sau colectivă în ceea ce priveşte 
răspunderea civilă profesională;

(c) cei răspunzători de organizarea şi 
acordarea asistenţei medicale oferă toate 
informaţiile pertinente pentru a le permite 
pacienţilor să ia hotărâri în cunoştinţă de 
cauză, în special informaţii cu privire la 
disponibilitatea, costurile şi rezultatele 
asistenţei medicale acordate, precum şi 
detaliile privind asigurarea acestora sau 
alte mijloace de protecţie personală sau 
colectivă în ceea ce priveşte răspunderea 
civilă profesională;

Or. pl

Justificare

Asemenea informaţii pot fi puse la dispoziţie şi în afara spitalelor; aceasta va uşura accesul 
pacienţilor la informaţiile de care aceştia au nevoie în acest domeniu.

Amendamentul 339
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizorii de asistenţă medicală oferă 
toate informaţiile relevante pentru a le 
permite pacienţilor să ia hotărâri în 
cunoştinţă de cauză, în special informaţii 
cu privire la disponibilitatea, costurile şi 
rezultatele asistenţei medicale acordate, 
precum şi detaliile privind asigurarea 
acestora sau alte mijloace de protecţie 
personală sau colectivă în ceea ce priveşte 
răspunderea civilă profesională;

(c) furnizorii de asistenţă medicală oferă 
toate informaţiile relevante pentru a le 
permite pacienţilor să ia hotărâri în 
cunoştinţă de cauză, în special informaţii 
cu privire la înregistrarea acestora, la 
disponibilitatea, costurile şi rezultatele 
asistenţei medicale acordate, precum şi 
detaliile privind asigurarea acestora sau 
alte mijloace de protecţie personală sau 
colectivă în ceea ce priveşte răspunderea 
civilă profesională; pacienţii trebuie 
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ajutaţi să înţeleagă aceste informaţii cât 
mai bine cu putinţă (dacă este cazul, cu 
ajutorul unui interpret sau al unei 
traduceri);

Or. nl

Justificare

Furnizorii de asistenţă medicală trebuie să prezinte informaţii complete cu privire la 
înregistrarea acestora. Aceasta se referă la statutul acestora ca instituţie de asistenţă 
medicală publică sau privată şi la plafoanele de costuri şi condiţii aferente, la autorizaţia de 
a funcţiona (dacă aceasta a fost retrasă sau nu) şi la calitatea de membru al asociaţiilor 
profesionale.

În plus, pacienţilor trebuie să li se ofere mijloacele necesare pentru a putea înţelege aceste 
informaţii, de exemplu prin intermediul unui interpret. Acest lucru este important, de 
asemenea, pentru personalul care acordă asistenţă medicală, căruia nu i se poate pretinde să 
cunoască cele 23 de limbi oficiale ale UE. 

Amendamentul 340
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizorii de asistenţă medicală oferă 
toate informaţiile relevante pentru a le 
permite pacienţilor să ia hotărâri în 
cunoştinţă de cauză, în special informaţii 
cu privire la disponibilitatea, costurile şi 
rezultatele asistenţei medicale acordate, 
precum şi detaliile privind asigurarea 
acestora sau alte mijloace de protecţie 
personală sau colectivă în ceea ce priveşte 
răspunderea civilă profesională;

(c) furnizorii de asistenţă medicală oferă
toate informaţiile relevante pentru a le 
permite pacienţilor să ia hotărâri în 
cunoştinţă de cauză, în special informaţii 
cu privire la disponibilitatea, calitatea, 
siguranţa, costurile şi rezultatele asistenţei 
medicale acordate, precum şi detaliile 
privind asigurarea acestora sau alte 
mijloace de protecţie personală sau 
colectivă în ceea ce priveşte răspunderea 
civilă profesională;

Or. en

Justificare

Pacienţii care apelează la asistenţă medicală transfrontalieră o fac din cauza problemelor 
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legate de disponibilitatea acesteia în propria ţară. Calitatea şi siguranţa trebuie să se numere 
printre criteriile relevante în alegerea asistenţei medicale transfrontaliere. 

Amendamentul 341
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizorii de asistenţă medicală oferă 
toate informaţiile relevante pentru a le 
permite pacienţilor să ia hotărâri în 
cunoştinţă de cauză, în special informaţii 
cu privire la disponibilitatea, costurile şi 
rezultatele asistenţei medicale acordate, 
precum şi detaliile privind asigurarea 
acestora sau alte mijloace de protecţie 
personală sau colectivă în ceea ce priveşte 
răspunderea civilă profesională;

(c) furnizorii de asistenţă medicală oferă 
toate informaţiile relevante pentru a le 
permite pacienţilor să ia hotărâri în 
cunoştinţă de cauză, în special informaţii 
cu privire la disponibilitatea, costurile şi
indicii de calitate, precum şi detaliile 
privind asigurarea acestora sau alte 
mijloace de protecţie personală sau 
colectivă în ceea ce priveşte răspunderea 
civilă profesională;

Or. fr

Justificare

Conceptul de „rezultate ale asistenţei medicale” este unul deosebit de sensibil. În absenţa 
unor criterii obiective, asupra cărora există un consens, ar putea să se solicite furnizorilor de 
servicii să comunice „rezultatele” deosebit de favorabile. În cea mai mare parte din statele 
membre există tendinţa de a se publica în mijloacele de informare în masă „palmarese” 
conţinând numele profesioniştilor sau instituţiilor de succes din domeniul asistenţei medicale. 
O astfel de informaţie nu ni se pare nici relevantă, nici oportună. Există, de asemenea, riscul 
ca, în anumite state membre, o astfel de informaţie să fie interzisă ca publicitate.

Amendamentul 342
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizorii de asistenţă medicală oferă 
toate informaţiile relevante pentru a le 

(c) furnizorii de asistenţă medicală oferă 
toate informaţiile relevante pentru a le 
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permite pacienţilor să ia hotărâri în 
cunoştinţă de cauză, în special informaţii 
cu privire la disponibilitatea, costurile şi 
rezultatele asistenţei medicale acordate, 
precum şi detaliile privind asigurarea 
acestora sau alte mijloace de protecţie 
personală sau colectivă în ceea ce priveşte 
răspunderea civilă profesională;

permite pacienţilor să ia hotărâri în 
cunoştinţă de cauză, în special informaţii 
cu privire la disponibilitatea, costurile, 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap şi rezultatele asistenţei medicale 
acordate, precum şi detaliile privind 
asigurarea acestora sau alte mijloace de 
protecţie personală sau colectivă în ceea ce 
priveşte răspunderea civilă profesională;

Or. en

Justificare

Informaţiile privind accesibilitatea unităţilor de asistenţă medicală sunt esenţiale în cazul 
persoanelor cu handicap, pentru ca aceştia să poată lua decizii în cunoştinţă de cauză şi să 
poată ţine seama de condiţii foarte importante pentru posibilitatea de a beneficia de asistenţă 
medicală în altă ţară.

Amendamentul 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – literele ca şi cb (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) autoritatea care acordă autorizaţia, 
desemnată în mod oficial, îndrumă 
pacientul spre locuri de tratament din alte 
state membre, pentru a primi asistenţă 
medicală; 
(cb) autoritatea care acordă autorizaţia, 
se angajează, în prealabil, să îşi asume 
costurile tratamentului în statul membru 
de afiliere sau în alt stat membru, cu 
condiţia ca statul membru de afiliere să 
acopere costurile. 

Or. da

Justificare

Locul în care şi momentul în care pacientul primeşte tratamentul trebuie să fie stabilite pe 
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baza unui aviz profesional şi nu în funcţie de situaţia financiară personală sau accesul 
persoanei la resurse speciale.

Amendamentul 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pacienţii au posibilitatea de a înainta 
plângeri şi li se garantează despăgubiri şi 
compensaţii în cazul unor efecte adverse 
ale asistenţei medicale pe care o primesc;

(d) pacienţii au posibilitatea de a înainta 
plângeri unui mediator independent sau 
unui avocat al poporului în ambele state 
membre în care se desfăşoară tratamentul 
şi în statul membru de afiliere şi li se 
garantează gratuitatea procedurii de 
despăgubire şi, când este adecvat,
compensaţii în cazul unor efecte adverse 
ale asistenţei medicale pe care o primesc;

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura că pacienţii pot înainta o plângere nu numai în teorie, ci şi practic şi că 
primesc despăgubirile şi compensaţiile corespunzătoare, aceştia ar trebui să poată înainta 
plângerea şi solicitarea în ambele state membre în care se desfăşoară tratamentul şi în statul 
membru de afiliere.

Amendamentul 345
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pacienţii au posibilitatea de a înainta 
plângeri şi li se garantează despăgubiri şi 
compensaţii în cazul unor efecte adverse 
ale asistenţei medicale pe care o primesc;

(d) pacienţii au posibilitatea de a înainta 
plângeri unui organism independent şi li 
se garantează gratuitatea procesului de 
despăgubire şi compensaţii în cazul unor 
efecte adverse ale asistenţei medicale pe 
care o primesc;
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Or. en

Amendamentul 346
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pacienţii au posibilitatea de a înainta 
plângeri şi li se garantează despăgubiri şi 
compensaţii în cazul unor efecte adverse 
ale asistenţei medicale pe care o primesc;

(d) pacienţii au posibilitatea de a înainta 
plângeri şi beneficiază de mijloace 
gratuite care garantează despăgubiri şi 
compensaţii în cazul unor efecte adverse 
ale asistenţei medicale pe care o primesc
sau în cazul în care află despre existenţa 
unor astfel de efecte;

Or. en

Justificare

Pacienţii ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita despăgubiri sau compensaţii în cazul 
prejudiciilor şi să aibă garanţia că acest proces este liber şi transparent. Este esenţial să se 
facă trimitere la mijloacele de acest tip existente pentru a putea îndeplini acest scop.

Amendamentul 347
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pacienţii au posibilitatea de a înainta 
plângeri şi li se garantează despăgubiri şi 
compensaţii în cazul unor efecte adverse 
ale asistenţei medicale pe care o primesc;

(d) pacienţii au posibilitatea de a înainta 
plângeri şi beneficiază de mijloace prin 
care pot apela la despăgubiri şi 
compensaţii în cazul unor efecte adverse 
ale asistenţei medicale pe care o primesc;

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament vizează ca prin intermediul acestui articol să atragă atenţia asupra 
sarcinii importante de a oferi pacienţilor claritate juridică şi informaţii pentru ca aceştia să 
poată face alegeri informate privind asistenţa medicală transfrontalieră.

Amendamentul 348
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pacienţii au posibilitatea de a înainta 
plângeri şi li se garantează despăgubiri şi
compensaţii în cazul unor efecte adverse 
ale asistenţei medicale pe care o primesc;

(d) pacienţii au posibilitatea de a înainta 
plângeri şi li se garantează despăgubiri
astfel încât să poată primi compensaţii
pentru orice efecte adverse ale asistenţei 
medicale pe care o primesc;

Or. nl

Amendamentul 349
Bill Newton Dunn

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pacienţii au posibilitatea de a înainta 
plângeri şi li se garantează despăgubiri şi 
compensaţii în cazul unor efecte adverse 
ale asistenţei medicale pe care o primesc;

(d) pacienţii au posibilitatea de a înainta 
plângeri şi li se garantează despăgubiri şi 
compensaţii în cazul unor efecte adverse 
ale asistenţei medicale pe care o primesc; 
Indiferent de sistemul ales, mijloacele de 
despăgubire şi compensare trebuie să fie 
corespunzătoare şi accesibile tuturor, 
adică deschise, rapide, ieftine, 
independente şi uşor de utilizat de un 
pacient bolnav sau rănit a cărui limbă 
maternă nu este aceea a statului membru. 
Procedurile nu trebuie să obstrucţioneze 
plângerea şi să creeze necesitatea ca 
pacientul să revină în statul membru unde 
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a avut loc tratamentul.

Or. en

Justificare

Din punct de vedere administrativ, sistemele naţionale ale statelor membre de despăgubire şi 
compensare a erorilor medicale sunt limitate. Este posibil ca cetăţenii nai puţin înstăriţi să 
nu dispună de mijloace legale. Prezentul amendament stabileşte în cazul statelor membre un 
standard minim clar, consecvent cu garanţiile esenţiale, în interesul clarităţii pentru pacienţi.

Amendamentul 350
Linda McAvan

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 
garanţie sau un acord similar, echivalente 
sau asemănătore în ceea ce priveşte scopul 
lor, adecvate naturii şi importanţei riscului 
tratamentului furnizat pe teritoriul statelor 
membre;

(e) există sisteme de asigurări de 
răspundere civilă profesională sau sisteme 
în cadrul cărora angajatorul trebuie să 
respecte principiile răspunderii indirecte, 
echivalente sau asemănătore în ceea ce 
priveşte scopul lor, adecvate naturii şi 
importanţei riscului tratamentului furnizat 
pe teritoriul statelor membre;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament ţine seama de situaţiile în care lucrătorii din serviciul de sănătate nu 
dispun de răspundere individuală, ci angajatorul respectă principiile răspunderii indirecte.
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Amendamentul 351
Gyula Hegyi

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 
garanţie sau un acord similar, echivalente 
sau asemănătore în ceea ce priveşte 
scopul lor, adecvate naturii şi importanţei 
riscului tratamentului furnizat pe teritoriul 
statelor membre;

(e) există standarde naţionale care crează 
cadrul legal necesar funcţionării 
sistemelor de asigurări de răspundere civilă 
profesională, adecvate naturii şi 
importanţei riscului, sau o altă garanţie, 
echivalentă sau comparabilă în ceea ce 
priveşte scopul acesteia, tratamentului 
furnizat pe teritoriul statelor membre;

Or. hu

Justificare

Funcţionarea sistemelor de asigurări profesionale de răspundere civilă nu poate fi stabilită 
pe baza legislaţiei comunitare, deoarece aceasta ar constitui o ingerinţă clară în jurisdicţia 
statelor membre cu privire la finanţarea sistemelor lor de asistenţă medicală. Această 
obligaţie nu poate fi dedusă din legislaţia comunitară. Înţelesul termenului „altă garanţie” 
rămâne neclar.

Amendamentul 352
Françoise Grossetête

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 
garanţie sau un acord similar, echivalente 
sau asemănătore în ceea ce priveşte scopul 
lor, adecvate naturii şi importanţei riscului 
tratamentului furnizat pe teritoriul statelor 
membre;

(e) există sisteme de asigurări de 
răspundere civilă profesională sau o 
garanţie sau un acord similar, echivalente 
sau asemănătore în ceea ce priveşte scopul 
lor, adecvate naturii şi importanţei riscului 
tratamentului furnizat pe teritoriul statelor 
membre iar profesioniştii din domeniul 
sănătăţii informează autorităţile 
competente cu privire la faptul că au 
încheiat o astfel de asigurare;
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Or. fr

Justificare

Pentru a se asigura protecţia egală a pacienţilor în UE, este important ca asigurarea de 
răspundere civilă profesională să devină obligatorie şi ca organismul de reglementare a 
profesiei respective să verifice acest lucru. Ar trebui să se prevadă, de asemenea, 
coordonarea garanţiilor oferite de aceste asigurări, atât în ceea ce priveşte nivelul plafonului 
de compensare cât şi modalităţile de implementare.

Amendamentul 353
Anne Ferreira

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 
garanţie sau un acord similar, echivalente 
sau asemănătore în ceea ce priveşte scopul 
lor, adecvate naturii şi importanţei riscului 
tratamentului furnizat pe teritoriul statelor 
membre;

(e) există sisteme de asigurări de 
răspundere civilă profesională sau o 
garanţie sau un acord similar, echivalente 
sau asemănătore în ceea ce priveşte scopul 
lor, adecvate naturii şi importanţei riscului 
tratamentului furnizat pe teritoriul statelor 
membre, iar profesioniştii din domeniul 
sănătăţii informează autorităţile 
competente de faptul că au încheiat o 
astfel de asigurare;

Or. fr

Justificare

Această asigurare garantează protecţia pacienţilor. Ar trebui să se prevadă, de asemenea, 
controale efectuate de organismul de reglementare al profesiei în cauză şi coordonarea 
garanţiilor oferite de această asigurare, atât în ce priveşte nivelul plafonului de compensare, 
cât şi modalităţile de implementare.
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Amendamentul 354
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dreptul fundamental la protecţia vieţii 
private în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal este respectat 
în conformitate cu măsurile naţionale de 
punere în aplicare a dispoziţiilor 
comunitare privind protecţia datelor 
personale, în special Directivele 95/46/CE 
şi 2002/58/CE;

(f) există un drept la continuitatea 
asistenţei medicale prin intermediul 
transmiterii datelor medicale relevante 
referitoare la pacient. În acest context,
dreptul fundamental la protecţia vieţii 
private în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal trebuie să fie
respectat în conformitate cu măsurile 
naţionale de punere în aplicare a 
dispoziţiilor comunitare privind protecţia 
datelor personale, în special Directivele 
95/46/CE şi 2002/58/CE;

Or. nl

Amendamentul 355
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) pacienţii din alte state membre se 
bucură de tratament egal cu resortisanţii 
statului membru în care are loc tratamentul, 
inclusiv de protecţia împotriva 
discriminării prevăzută conform legislaţiei 
comunitare şi legislaţiei naţionale în 
vigoare în statul membru în care are loc 
tratamentul. 

(g) pacienţii din alte state membre au 
aceleaşi drepturi în privinţa procesului de 
tratament utilizat, se bucură de  tratament 
egal cu resortisanţii statului membru în 
care are loc tratamentul şi sunt informaţi 
de mijloacele de recurs disponibile, 
inclusiv de protecţia împotriva 
discriminării prevăzută conform legislaţiei 
comunitare şi legislaţiei naţionale în 
vigoare în statul membru în care are loc 
tratamentul; 

Or. pl
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Justificare

În conformitate cu principiile generale de justiţie şi nediscriminare enunţate în articolul 21 al 
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul 356
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) pacienţii din alte state membre se 
bucură de tratament egal cu resortisanţii 
statului membru în care are loc tratamentul, 
inclusiv de protecţia împotriva 
discriminării prevăzută conform legislaţiei 
comunitare şi legislaţiei naţionale în 
vigoare în statul membru în care are loc 
tratamentul.

(g) pacienţii din alte state membre se 
bucură de tratament egal cu resortisanţii 
statului membru în care are loc tratamentul, 
inclusiv de protecţia împotriva 
discriminării prevăzută conform legislaţiei 
comunitare şi legislaţiei naţionale în 
vigoare în statul membru în care are loc 
tratamentul. Tratamentul egal nu 
împiedică statele membre să acorde 
prioritate pacienţilor din statul membru 
respectiv dacă acest lucru se dovedeşte 
necesar pentru a se asigura că impactul 
asistenţei medicale transfrontaliere 
asupra timpului de aşteptare rămâne 
rezonabil şi controlabil. Tratamentul egal 
nu împiedică statele membre să fixeze 
preţuri diferite pentru asistenţa medicală 
transfrontalieră dacă acest lucru este 
necesar pentru a se ţine seama de 
costurile pe care le implică dezvoltarea 
acordării de asistenţă medicală şi a 
infrastructurii destinate asistenţei 
medicale.

Or. nl
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Amendamentul 357
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) pacienţii din alte state membre se 
bucură de tratament egal cu resortisanţii 
statului membru în care se desfăşoară 
tratamentul, inclusiv de protecţia împotriva 
discriminării prevăzută conform legislaţiei 
comunitare şi legislaţiei naţionale în 
vigoare în statul membru în care se 
desfăşoară tratamentul.

(g) pacienţii din alte state membre se 
bucură de tratament egal cu resortisanţii 
statului membru în care se desfăşoară 
tratamentul, inclusiv de protecţia împotriva 
discriminării prevăzută conform legislaţiei 
comunitare şi legislaţiei naţionale în 
vigoare în statul membru în care se 
desfăşoară tratamentul. Cu toate acestea, 
prezenta directivă nu impune furnizorilor 
de asistenţă medicală dintr-un stat 
membru să furnizeze servicii medicale 
unei persoane asigurate dintr-un alt stat 
membru în detrimentul unei persoane cu 
nevoi medicale similare care este 
asigurată pe teritoriul statului membru în 
care se desfăşoară tratamentul.

Or. en

Amendamentul 358
Iles Braghetto

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) pacienţii din alte state membre se 
bucură de tratament egal cu resortisanţii 
statului membru în care se desfăşoară 
tratamentul, inclusiv de protecţia împotriva 
discriminării prevăzută conform legislaţiei 
comunitare şi legislaţiei naţionale în 
vigoare în statul membru în care se 
desfăşoară tratamentul.

(g) pacienţii din alte state membre se 
bucură de tratament egal cu resortisanţii 
statului membru în care se desfăşoară 
tratamentul, inclusiv de protecţia împotriva 
discriminării prevăzută conform legislaţiei 
comunitare şi legislaţiei naţionale în 
vigoare în statul membru în care se 
desfăşoară tratamentul. Cu toate acestea, 
nicio dispoziţie din prezenta directivă nu 
solicită furnizorilor de asistenţă medicală 
să accepte pentru un tratament planificat 
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sau să acorde prioritate pacienţilor 
provenind din alte state membre în 
detrimentul altor pacienţi cu nevoi 
medicale similare, de exemplu prin 
creşterea timpului de aşteptare pentru 
tratament.

Or. en

Justificare

Pentru claritate şi consecvenţă, ar fi utilă includerea în corpul principal al directivei a unei 
declaraţii care să confirme, aşa cum este prevăzut în considerentul 12, că furnizorilor de 
asistenţă medicală nu li se solicită să accepte tratament planificat sau să dea prioritate 
pacienţilor din alte state membre în detrimentul pacienţilor din statul membru în care se 
efectuează tratamentul.

Amendamentul 359
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) pacienţii din alte state membre se 
bucură de tratament egal cu resortisanţii 
statului membru în care are loc tratamentul, 
inclusiv de protecţia împotriva 
discriminării prevăzută conform legislaţiei 
comunitare şi legislaţiei naţionale în 
vigoare în statul membru în care are loc 
tratamentul.

(g) pacienţii din alte state membre se 
bucură de tratament egal cu resortisanţii 
statului membru în care are loc tratamentul, 
inclusiv de protecţia împotriva 
discriminării prevăzută conform legislaţiei 
comunitare şi legislaţiei naţionale în 
vigoare în statul membru în care are loc 
tratamentul, fără a aduce atingere 
obligaţiei statelor membre conform 
căreia, în sistemul public, furnizorii, 
atunci când furnizează tratament, acordă 
prioritate pacienţilor care trebuie trataţi, 
în conformitate cu sistemul de trimitere 
stabilit de reglementările naţionale, sau 
acelora care se găsesc pe o listă de 
aşteptare;

Or. hu
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Justificare

În legătură cu articolul 5 alineatul (1) litera (g), considerăm că interzicerea discriminării nu 
afectează responsabilitatea statelor membre de a se asigura că, atunci când acordă 
tratament, se acordă prioritate pacienţilor care trebuie trataţi, în conformitate cu sistemul de 
trimitere stabilit de reglementările naţionale. Ca rezultat al îndeplinirii obligaţiei de a acorda 
tratament, directiva poate obliga statele membre să se asigure că se acordă tratament 
pacienţilor proveniţi din alte state membre. 

Amendamentul 360
Marianne Thyssen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) trebuie să fie protejat dreptul de a 
primi, în scris sau pe cale electronică, 
dosarul medical, în scopul continuităţii 
asistenţei medicale;

Or. nl

Justificare

Dosarul medical este foarte important, având în vedere problema particulară a continuităţii 
asistenţei medicale în cazuri transfrontaliere.

Amendamentul 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) se depun eforturi sistematice şi 
continue pentru a garanta faptul că aceste 
standarde sunt ameliorate, în 
conformitate cu concluziile Consiliului 
European privind valorile şi principiile 
comune ale sistemelor de sănătate din 
Uniunea Europeană, şi ţinând seama de 
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progresele internaţionale ale medicinei şi 
de bunele practici medicale recunoscute 
la nivel general, precum şi de noile 
tehnologii din domeniul sănătăţii;

Or. en

Justificare

Sistemele de sănătate din Uniunea Europeană ar trebui să aibă la bază valorile comune şi 
principiile definite de Consiliul European şi ar trebui să urmărească progresele din domeniul 
medicinei, tehnologiei şi practicilor.

Amendamentul 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) Statele membre definesc în mod clar 
drepturile pacienţilor şi ale cetăţenilor în 
ceea ce priveşte asistenţa medicală, în 
conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Întrucât scopul prezentei directive este să stabilească drepturile pacienţilor în domeniul 
asistenţei medicale transfrontaliere, statele membre ar trebui să definească şi să codifice 
aceste drepturi, precum şi drepturile cetăţenilor în general în ceea ce priveşte domeniul 
asistenţei medicale. Acest lucru ar trebui realizat în conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.
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Amendamentul 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autorităţile publice din statul 
membru în care se desfăşoară tratamentul 
monitorizează în mod regulat 
accesibilitatea, calitatea şi situaţia 
financiară a sistemelor lor de sănătate pe 
baza datelor culese în temeiul articolului 
18 din prezenta directivă. Acestea iau 
măsuri în timp util pentru a menţine 
constant nivelul sănătăţii publice şi a 
garanta durabilitatea sistemelor de 
securitate socială.

Or. en

Justificare

Sistemele de asistenţă medicală din Uniunea Europeană ar trebui să răspundă nevoilor 
populaţiei, adică să furnizeze asistenţă medicală accesibilă şi de calitate, finanţată în mod 
corespunzător. Astfel, este important ca sistemele de sănătate să fie monitorizate în mod 
regulat şi selectate de autorităţile publice pe baza unor informaţii obiective şi aceste 
autorităţi trebuie să ia măsuritle necesare pentru a garanta calitatea, accesibilitatea şi 
statutul din punct de vedere financiar al propriilor sisteme de asistenţă medicală.

Amendamentul 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre definesc în mod clar 
drepturile pacienţilor şi ale cetăţenilor în 
ceea ce priveşte asistenţa medicală, în 
conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.
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Or. en

Justificare

Scopul prezentei directive este să stabilească drepturile pacienţilor în domeniul asistenţei 
medicale transfrontaliere, statele membre ar trebui să definească şi să codifice aceste 
drepturi, precum şi drepturile cetăţenilor în general în ceea ce priveşte domeniul asistenţei 
medicale în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul 365
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Un stat membru poate, dar nu este 
obligat, să primească pacienţi din alte 
state membre în cadrul asistenţei medicale 
planificate. Aceste măsuri relaţionate cu 
asistenţa medicală planificată nu trebuie 
să pună obstacole în calea capacităţii sau 
obligaţiei statului membru de a furniza 
asistenţă medicală cetăţenilor săi.

Or. sv

Justificare

Este important să se sublinieze că prezenta directivă nu trebuie să reprezinte un factor care 
să contribuie la scăderea calităţii serviciilor de asistenţă medicală sau care să reducă 
accesul la asistenţă în statele membre.

Amendamentul 366
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice măsuri adoptate de statele eliminat
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membre, în momentul punerii în aplicare 
a prezentului articol, respectă dispoziţiile 
Directivei 2005/36/CE privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale şi 
ale Directivei 2000/31/CE privind anumite 
aspecte juridice ale serviciilor societăţii 
informaţionale, în special ale comerţului 
electronic.

Or. en

Justificare

Aceste trimiteri au fost mutate de la articolul 3.

Amendamentul 367
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Nu este necesară elaborarea de orientări în forma propusă, având în vedere faptul că 
Comisia are un mandat general de a elabora orientări pentru transpunerea legislaţiei 
europene.
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Amendamentul 368
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Acest articol se referă la responsabilităţile statului membru în care se desfăşoară 
tratamentul, prin urmare acest aliniat nu este adecvat.

Amendamentul 369
Edite Estrela

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pt
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Amendamentul 370
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 371
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pornind de la premisa asigurării unui 
nivel ridicat de protecţie a sănătăţii, statele 
membre elaborează orientări pentru a 
facilita punerea în aplicare a alineatului (1)
şi informează Comisia cu privire la 
conţinutul orientărilor în termen de trei 
luni de la intrarea în vigoare a legislaţiei, 
în măsura în care aceste acţiuni sunt 
necesare pentru a facilita furnizarea de 
asistenţă medicală transfrontalieră.

Dacă statele membre nu reuşesc să 
elaboreze aceste orientări pentru a facilita 
punerea în aplicare a alineatului (1) le 
elaborează Comisia, în cooperare cu 
statul membru.
Statul membru şi Comisia se asigură că 
orientările sunt accesibile cu uşurinţă 
furnizorilor de asistenţă medicală şi 
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pacienţilor.

Or. en

Justificare

Acest lucru va alinia mai strict propunerea la principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, 
precum şi la principiul respectării competenţelor pe care le au statele membre în domeniul 
sănătăţii.

Amendamentul 372
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pornind de la premisa asigurării unui 
nivel ridicat de protecţie a sănătăţii, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
elaborează orientări pentru punerea în 
aplicare a alineatului (1), în măsura în care 
aceste acţiuni sunt necesare pentru a 
facilita furnizarea de asistenţă medicală 
transfrontalieră şi de servicii medicale de 
urgenţă.

Or. en

Justificare

Este important ca standardele de calitate să se aplice şi serviciilor medicale de urgenţă.

Amendamentul 373
Kathy Sinnott

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pornind de la premisa asigurării unui (3) Pornind de la premisa asigurării unui 



PE418.256v01-00 54/106 AM\762980RO.doc

RO

nivel ridicat de protecţie a sănătăţii, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
elaborează orientări pentru punerea în 
aplicare a alineatului (1), în măsura în care 
aceste acţiuni sunt necesare pentru a 
facilita furnizarea de asistenţă medicală 
transfrontalieră.

nivel ridicat de protecţie a sănătăţii, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
elaborează orientări pentru punerea în 
aplicare a alineatului (1), în măsura în care 
aceste acţiuni sunt necesare pentru a 
facilita furnizarea de asistenţă medicală 
transfrontalieră şi de servicii medicale de 
urgenţă.

Or. en

Justificare

Este evident că în caz de accident (sau catastrofă) ar trebui să existe proceduri administrative 
minime privind autorizaţiile prealabile pentru acordarea asistenţei medicale. 

Necesitatea unei reacţii rapide în situaţii de urgenţă în zonele de frontieră impune 
cooperarea extinsă la nivel regional a statelor membre şi a serviciilor lor medicale de 
urgenţă.  Contribuţia paramedicilor este importantă în astfel de situaţii.

Amendamentul 374
Georgs Andrejevs

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pornind de la premisa asigurării unui 
nivel ridicat de protecţie a sănătăţii, 
Comisia, în cooperare cu statele membre şi 
cu experţi din cadrul grupurilor de 
pacienţi şi specialişti implicaţi, elaborează 
orientări pentru punerea în aplicare a 
alineatului (1), în măsura în care aceste 
acţiuni sunt necesare pentru a facilita 
furnizarea de asistenţă medicală 
transfrontalieră.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura cele mai înalte standarde în furnizarea de asistenţă medicală în Europa este 
necesară elaborarea unor orientări europene. Pentru a elabora, adopta şi pune în aplicare 
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aceste orientări este necesară participarea, încă de la început, a specialiştilor din domeniul 
asistenţei medicale şi a reprezentanţilor organizaţiilor acestora.

Amendamentul 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Pornind de la premisa asigurării unui 
nivel ridicat de protecţie a sănătăţii, 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
elaborează orientări pentru punerea în 
aplicare a alineatului (1) literele (c)-(g), în 
măsura în care aceste acţiuni sunt necesare 
pentru a facilita furnizarea de asistenţă 
medicală transfrontalieră.

Or. da

Amendamentul 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Având în vedere importanţa majoră, 
în special pentru pacienţi, a protejării 
calităţii şi siguranţei asistenţei medicale 
transfrontaliere, organizaţiile implicate în 
elaborarea normelor şi orientărilor 
menţionate la alineatele (1) şi (3) includ 
cel puţin organizaţii de pacienţi (în 
special cele de natură transfrontalieră).

Or. nl
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Amendamentul 377
Linda McAvan

Propunere de directivă
Capitolul III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL III eliminat
RECURGEREA LA ASISTENŢĂ 

MEDICALĂ ÎNTR-UN ALT STAT 
MEMBRU

Or. en

Justificare

Diferenţierea între Capitolul II şi Capitolul III nu este nici utilă, nici necesară. Prin urmare 
este mai simplu ca ambele titluri să fie eliminate.

Amendamentul 378
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 a
Protejarea libertăţii de a alege a 

pacienţilor
Statele membre garantează că pacienţii 
care optează pentru asistenţă medicală 
transfrontalieră o fac în mod liber şi că 
asiguratorii de asistenţă medicală nu 
încurajează şi nu obligă niciodată 
pacienţii să se deplaseze în străinătate 
pentru tratament datorită costurilor mai 
scăzute.

Or. nl
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Justificare

Decizia de a opta pentru asistenţă medicală transfrontalieră trebuie să fie întotdeauna luată 
în mod liber de pacienţi.

Amendamentul 379
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 Articolul 6
Asistenţa medicală acordată într-un alt 

stat membru
Responsabilităţile autorităţilor statului 

membru de afiliere

Or. en

Justificare

Acest amendament are ca scop armonizarea titlului articolului 6 cu cel al articolului 5. 
Întrucât problema titlurilor articolelor care nu reflectă conţinutul articolului este 
generalizată în cadrul propunerii este necesară revizuirea generală a titlurilor.

Amendamentul 380
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 

(1)  Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 6, 7 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
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numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia statului membru de afiliere la 
care persoana asigurată are dreptul, în 
conformitate cu mecanisme identice cu 
cele prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71 şi de Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 care îi succede acestuia.

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

(2) Statele membre se asigură că medicii 
şi furnizorii de servicii care lucrează ca 
parteneri contractuali ai sistemelor lor 
naţionale de sănătate sau ai sistemelor lor 
legale de securitate socială sunt obligaţi 
să accepte cardul european de asigurări 
sociale de sănătate (CEASS) şi formularul 
E-112 şi să trateze pacienţii care prezintă 
CEASS în condiţiile prevăzute în 
Regulamentul privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială. Statele 
membre obligă furnizorii de servicii să 
afişeze simbolul CEASS în holul spaţiului 
lor de activitate (într-un mod similar cu 
simbolul cărţilor de credit în magazine şi 
restaurante) pentru a arăta că CEASS 
este acceptat în conformitate cu 
regulamentul menţionat.

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative cu 
privire la asistenţa medicală şi la 
rambursarea costurilor asistenţei medicale 
ca cele pe care le-ar impune în cazul 
furnizării unei asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său, în măsura în 
care acestea nu au un caracter 
discriminatoriu sau nu reprezintă un 
obstacol în calea libertăţii de circulaţie a 
persoanelor.

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative cu 
privire la asistenţa medicală şi la 
rambursarea costurilor asistenţei medicale 
ca cele pe care le-ar impune în cazul 
furnizării unei asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său, în măsura în 
care acestea nu au un caracter 
discriminatoriu sau nu reprezintă un 
obstacol în calea libertăţii de circulaţie a 
persoanelor.

(4) Statele membre dispun de un 
mecanism pentru calcularea costurilor 
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care urmează a fi rambursate persoanei 
asigurate de către regimul legal de 
securitate socială pentru asistenţa 
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 aceeaşi asistenţă medicală 
sau una similară ar fi fost acordată pe 
teritoriul statului membru de afiliere.
(5) Pacienţilor care se deplasează într-un 
alt stat membru în scopul de a beneficia
de asistenţă medicală sau celor care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru li se 
garantează accesul la dosarele lor 
medicale, în conformitate cu măsurile 
naţionale de punere în aplicare a 
dispoziţiilor comunitare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, în special 
Directivele 95/46/CE şi 2002/58/CE.

(5) Pacienţilor care beneficiază de
asistenţă medicală într-un stat membru 
altul decât statul membru de afiliere sau 
celor care intenţionează să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
li se garantează accesul la dosarele lor 
medicale, în conformitate cu măsurile 
naţionale de punere în aplicare a 
dispoziţiilor comunitare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, în special 
Directivele 95/46/CE şi 2002/58/CE.

Or. en

Justificare

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strenghten patients' ricghts in cross-border healthcare, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.
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Amendamentul 381
Edite Estrela

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9,
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa
medicală acordată într-un alt stat membru
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

(1) Statul membru de afiliere garantează 
faptul că pacienţii care au nevoie de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
nu sunt împiedicaţi să primească această
asistenţă medicală în cazul în care 
tratamentul respectiv se numără printre 
prestaţiile prevăzute de legislaţia statului 
membru de afiliere la care aceştia au
dreptul, iar accesul la acesta este în 
conformitate cu procedurile clinice de 
trimitere din statul membru de afiliere.

Or. pt

Amendamentul 382
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 

(1) Sub rezerva dispoziţiilor articolelor 7, 8 
şi 9, statul membru de afiliere garantează 
rambursarea costurilor asistenţei 
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că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 asistenţe medicale 
identice sau similare pe teritoriul său. În 
orice caz, statul membru de afiliere este cel 
care hotărăşte care sunt serviciile medicale 
al căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

medicale suportate de persoanele asigurate 
care se deplasează într-un alt stat membru 
cu scopul de a beneficia de asistenţă 
medicală.

Statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale 
pentru care persoana asigurată are 
dreptul la acoperirea costurilor, precum şi 
nivelul de rambursare şi cel de co-
finanţare pe care trebuie să-l asume 
respectiva persoană, indiferent de locul în 
care sunt furnizate.

Or. en

Justificare

Amendament depus cu intenţia de a simplifica alineatul.

Amendamentul 383
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistenţa medicală acordată într-un alt stat Asistenţa medicală acordată într-un, sau 
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membru provenind din, alt stat membru
(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa
medicală acordată într-un alt stat membru
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său.

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru fără să 
viziteze în mod personal acel stat membru 
sau care intenţionează să cumpere bunuri 
care au legătură cu asistenţa medicală din 
acel stat membru nu sunt împiedicate să 
primească această asistenţă medicală sau 
aceste bunuri în cazul în care tratamentul
sau bunurile respective se numără printre 
prestaţiile prevăzute de legislaţia 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 
asistenţe medicale identice sau similare pe 
teritoriul său sau dacă bunuri identice sau 
similare ar fi fost cumpărate pe teritoriul 
său..Directiva nu împiedică statele 
membre de să adopte reguli mai 
favorabile, ca, de exemplu, costurile 
tratamentului să fie rambursate la un 
nivel (mai ridicat) aplicabil în statul 
membru în care tratamentul a fost 
acordat sau bunurile cumpărate. Acesta 
poate fi, în special, cazul oricărui 
tratament furnizat prin reţelele europene 
de referinţă, astfel cum se menţionează la 
articolul 15 din prezenta directivă.

În orice caz, statul membru de afiliere este 
cel care hotărăşte care sunt serviciile 
medicale al căror cost este rambursat 
indiferent de locul în care sunt furnizate.

În orice caz, statul membru de afiliere este 
cel care hotărăşte care sunt serviciile 
medicale şi bunurile al căror cost este 
rambursat indiferent de locul în care sunt 
furnizate sau cumpărate.

Or. nl
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Justificare

Propunerea oferă doar o modalitate de a permite statelor membre să restricţioneze exodul de 
pacienţi. Trebuie să se ofere şi o modalitate de a obţine efectul invers, limitarea afluxului de 
pacienţi. Atât exodul cât şi afluxul de pacienţi pot periclita echilibrul financiar al sistemelor 
de securitate socială şi/sau capacitatea şi accesibilitatea asistenţei medicale. 

Amendamentul 384
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia statului membru de afiliere la 
care persoana asigurată are dreptul. Statul 
membru de afiliere rambursează costurile 
către statul membru în care se desfăşoară 
tratamentul sau către persoana asigurată, 
costuri care ar fi fost plătite de către 
sistemul legal de securitate socială al 
acestuia în cazul furnizării unei asistenţe 
medicale identice sau similare pe teritoriul 
său. În cazul în care sunt disponibile mai 
multe metode de tratament al unei 
afecţiuni sau al unui caz de vătămare 
corporală, pacientul are dreptul la 
rambursare pentru toate metodele de 
tratament care au fost încercate şi testate 
în măsură suficientă de către oamenii de 
ştiinţă din domeniul medicinei la nivel 
internaţional, chiar şi atunci când acestea 
nu sunt disponibile în statul membru de 
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afiliere al pacientului. În cazul în care un 
stat membru de afiliere respinge 
rambursarea unui tratament de acest tip, 
atunci statul membru trebuie să ofere o 
justificare de ordin medical pentru decizia 
luată. În orice caz, statul membru de 
afiliere este cel care hotărăşte care sunt 
serviciile medicale al căror cost este 
rambursat indiferent de locul în care sunt 
furnizate. Statul membru de afiliere pune 
la punct mecanisme adecvate şi coerente 
de rambursare directă a costurilor 
suportate de furnizorii de asistenţă 
medicală.

Or. en

Justificare

If there are several methods available for treating a certain disease or injury, the patient 
should have the right to reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried 
and tested by international medical science, even if they are not offered in the patient’s home 
Member State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits 
their individual condition. Additionally, Member States and the Commission should work 
together to put in place some mechanisms to pay healthcare providers directly and thus avoid 
the need for patients to advance funds.

Amendamentul 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
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medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia statului membru de afiliere la 
care persoana asigurată are dreptul, 
inclusiv de regulamentele administrative, 
de orientările şi de codurile de conduită 
ale profesiilor medicale. 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 
asistenţe medicale identice sau similare pe 
teritoriul său. Asistenţa medicală nu poate 
fi considerată similară decât în cazurile în 
care nu contravine legislaţiei, 
reglementărilor sau codurilor de conduită 
naţionale ale profesiilor medicale din 
statele membre de afiliere. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

Or. en

Justificare

Uneori statele membre nu reglementează serviciile medicale prin legislaţia naţională, ci prin 
regulamente administrative, orientări şi coduri de conduită ale profesiilor medicale. Acestea 
sunt obligatorii pentru specialiştii din domeniul medical în statele membre, deci ar trebui ca 
aceleaşi condiţii să se aplice în statele membre în care este tratat pacientul. 

Amendamentul 386
Maria Berger

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
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într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia statului membru de afiliere la 
care persoana asigurată are dreptul. Statul 
membru de afiliere rambursează către 
persoana asigurată costurile reale ale 
asistenţei medicale primite în statul 
membru în care s-a acordat tratamentul.
În cazul în care sunt disponibile mai 
multe metode de tratament al unei 
afecţiuni sau al unei vătămări corporale 
anume, pacientul are dreptul la 
rambursare pentru toate metodele de 
tratament care au fost încercate şi testate 
în suficientă măsură de către oamenii de 
ştiinţă din domeniul medicinei la nivel 
internaţional, chiar şi atunci când acestea 
nu sunt disponibile în statul membru de 
afiliere al pacientului. În orice caz, statul 
membru de afiliere este cel care hotărăşte 
care sunt serviciile medicale al căror cost 
este rambursat indiferent de locul în care 
sunt furnizate.

Or. de

Justificare

Pentru a se evita destabilizarea principiilor financiare de bază ale sistemelor de sănătate din 
statele membre de tratament, trebuie să se estimeze costurile reale suportate de statul 
membru în care se desfăşoară tratamentul.
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Amendamentul 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia statului membru de afiliere la 
care persoana asigurată are dreptul. Statul 
membru de afiliere rambursează costurile 
către persoana asigurată pentru 
tratamentul acordat în general şi într-o 
situaţie concretă în statul membru în care 
se desfăşoară tratamentul pe baza unui 
diagnostic stabilit, la nivelul la care 
costurile ar fi fost rambursate către 
persoana asigurată pentru tratamentul 
acordat în general şi într-o situaţie 
concretă în statul membru de afiliere. În 
orice caz, statul membru de afiliere este cel 
care hotărăşte care sunt serviciile medicale 
al căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

Or. de

Justificare

În prezent, serviciile de asistenţă medicală nu sunt comparabile la nivel transfrontalier. 
Pentru ca rambursarea costurilor să fie cu adevărat posibilă, în cadrul sistemului propus în 
prezenta directivă, pacientul este rambursat pentru un tratament acordat pe baza unui 
diagnostic anume, care este acordat în general şi într-o situaţie concretă în statul membru în 
care se desfăşoară tratamentul. Nivelul de rambursare al costurilor este limitat la costurile 
tratamentului în cazul în care acesta ar fi fost acordat, în general şi într-o situaţie concretă, 
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în statul membru de afiliere al pacientului. 

Amendamentul 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale 
pentru care persoana asigurată are 
dreptul la acoperirea costurilor, precum şi 
nivelul de rambursare şi cel de co-
finanţare pe care trebuie să-l asume 
respectiva persoană, indiferent de locul în 
care sunt furnizate.

Or. es

Justificare

Statul membru de afiliere este responsabil nu numai de stabilirea serviciilor de asistenţă 
medicală care sunt plătite (articolul 6 alineatul (1) ultimul paragraf), ci şi de nivelul de 



AM\762980RO.doc 69/106 PE418.256v01-00

RO

rambursare şi de co-finanţare aplicabil în fiecare caz.

Amendamentul 389
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 public al 
acestuia în cazul furnizării unei asistenţe 
medicale identice sau similare pe teritoriul 
său. Pacienţii au dreptul la rambursare 
pentru metodele de tratament, chiar dacă 
acestea nu sunt rambursate în statul lor 
membru, cu condiţia ca acestea să fie 
rambursate în statul membru gazdă şi 
metoda să fie recunoscută de ştiinţa 
medicală internaţională.

Or. sv

Justificare

Statele membre trebuie să aibă dreptul de a-şi concepe propriile sisteme de securitate 
socială. Cu toate acestea, metoda de tratament utilizată este adesea o chestiune de practică în 
cadrul profesiei medicale, în funcţie de formare şi de specializare. Acest lucru nu ar trebui să 
constituie un principiu director în stabilirea rambursării, care ar trebui să depindă de 
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rezultatele obţinute pentru pacient. Aceasta nu afectează nivelul de rambursare, ci doar oferă 
pacienţilor o libertate mai mare de alegere, care este foarte importantă în cazul pacienţilor 
cu afecţiuni necunoscute sau rare.

Amendamentul 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
în mod deliberat într-un alt stat membru cu 
scopul de a beneficia de asistenţă medicală 
sau care intenţionează să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
nu sunt împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

Or. nl
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Amendamentul 391
Iles Braghetto

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală (tratamente 
planificate) sau care intenţionează să 
beneficieze de asistenţă medicală 
(tratamente planificate) într-un alt stat 
membru nu sunt împiedicate să primească 
asistenţa medicală acordată într-un alt stat 
membru în cazul în care tratamentul 
respectiv se numără printre prestaţiile 
prevăzute de legislaţia 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 asistenţe 
medicale identice sau similare pe teritoriul 
său. În orice caz, statul membru de afiliere 
este cel care hotărăşte care sunt serviciile 
medicale al căror cost este rambursat 
indiferent de locul în care sunt furnizate.

Or. it

Justificare

Ar fi util să se precizeze faptul că în prezentul articol se vorbeşte despre tratamentele 
planificate, care reprezintă motivul călătoriei în străinătate.
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Amendamentul 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

1. Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 asistenţe medicale identice 
pe teritoriul său. În orice caz, statul 
membru de afiliere este cel care hotărăşte 
care sunt serviciile medicale al căror cost 
este rambursat indiferent de locul în care 
sunt furnizate.

Or. fr

Justificare

Conceptul de „asistenţă medicală similară” nu denotă nimic specific, în comparaţie cu 
„asistenţa medicală identică”.  Se impune eliminarea primului concept pentru a se împrăştia 
orice ambiguitate.
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Amendamentul 393
Niels Busk

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia 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 asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate. Statul membru 
de afiliere poate decide să ramburseze 
costurile către persoana asigurată, costuri 
care sunt acoperite în prealabil de statul 
membru de afiliere, de exemplu sub formă 
de voucher.

Or. da

Justificare

Sistemele naţionale de asistenţă medicală ale unor state membre se bazează pe principiul 
accesului egal şi liber al pacienţilor şi, pentru a putea continua pe această bază, costurile 
pacienţilor ar trebui să poată fi plătite în prealabil, astfel încât aceştia să nu trebuiască să 
plătească mai întâi şi să fie, mai apoi, rambursaţi de statul acestora. Aceasta ar situa 
pacienţii la acelaşi nivel, indiferent de capacitatea de plată a acestora.
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Amendamentul 394
Edite Estrela

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Costurile asistenţei medicale acordate 
într-un alt stat membru sunt rambursate 
sau acoperite, în funcţie de tipul de sistem 
de asistenţă medicală, de către statul 
membru de afiliere în conformitate cu 
dispoziţiile prezentei directive până la un 
plafon corespunzând costurilor care ar fi 
fost acoperite în cazul în care o asistenţă 
medicală identică sau similară ar fi fost 
acordată în statul membru de afiliere, fără a 
depăşi costurile efective ale asistenţei 
medicale primite, având în vedere 
dispoziţiile referitoare la procedurile de 
trimitere menţionate în alineatul 
precedent.

Or. pt

Amendamentul 395
Maria Berger

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Costurile asistenţei medicale acordate 
într-un alt stat membru sunt rambursate în 
totalitate de statul membru de afiliere. 
Statele membre iau în sarcina lor, de 
asemenea, alte costuri legate de asistenţa 
medicală, precum cele pentru tratamentul 
terapeutic.
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Or. de

Amendamentul 396
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Retras)

Or. es

Justificare

(Retras)

Amendamentul 397
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Costurile asistenţei medicale acordate 
într-un alt stat membru sunt rambursate de 
către statul membru de afiliere în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei 
directive până la un plafon corespunzând 
costurilor care ar fi fost acoperite în cazul 
în care o asistenţă medicală identică sau 
similară ar fi fost acordată în statul 
membru de afiliere, fără a depăşi costurile 

(2) Costurile asistenţei medicale acordate 
într-un alt stat membru sunt rambursate, cu 
condiţia de a figura printre prestaţiile 
prevăzute de legislaţia statului membru de 
afiliere la care persoana asigurată are 
dreptul, de către instituţia competentă din 
statul membru de afiliere în conformitate 
cu dispoziţiile prezentei directive până la 
un plafon corespunzând costurilor care ar fi 
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efective ale asistenţei medicale primite. fost acoperite în cazul în care o asistenţă 
medicală identică sau similară ar fi fost 
acordată în statul membru de afiliere, fără a 
depăşi costurile efective ale asistenţei 
medicale primite.

Or. nl

Amendamentul 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Costurile asistenţei medicale acordate 
într-un alt stat membru sunt rambursate 
sau acoperite de către sistemul de 
securitate socială a statului membru de 
afiliere în conformitate cu dispoziţiile 
prezentei directive până la un plafon 
corespunzând costurilor care ar fi fost 
acoperite în cazul în care o asistenţă 
medicală identică sau similară ar fi fost 
acordată în statul membru de afiliere, fără a 
depăşi costurile efective ale asistenţei 
medicale primite. Statele membre pot 
hotărî să acopere şi alte costuri conexe, 
cum ar fi costurile de cazare şi de 
călătorie.

Or. en

Justificare

În funcţie de modul de organizare al asistenţei medicale, este posibil ca statul membru să nu 
fie cel care are obligaţia de a rambursa costurile de asistenţă medicală transfrontalieră, ci, 
de exemplu un organism asigurator. Prin urmare este mai adecvată referirea în acest context 
la un sistem de securitate socială a statului membru de afiliere. Pentru a facilita utilizarea 
serviciilor de asistenţă medicală într-un alt stat membru, statele membre ar trebui abilitate să 
ramburseze şi costurile de cazare şi călătorie.
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Amendamentul 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Costurile asistenţei medicale acordate 
într-un alt stat membru sunt rambursate 
sau acoperite de către sistemul de 
securitate socială al statului membru de 
afiliere în conformitate cu dispoziţiile 
prezentei directive până la un plafon 
corespunzând costurilor care ar fi fost 
acoperite în cazul în care o asistenţă 
medicală identică sau similară ar fi fost 
acordată în statul membru de afiliere, fără a 
depăşi costurile efective ale asistenţei 
medicale primite. Statele membre acoperă 
şi costurile de călătorie.

Or. en

Justificare

În funcţie de modul de organizare al asistenţei medicale, este posibil ca statul membru să nu 
fie cel care are obligaţia de a rambursa costurile de asistenţă medicală transfrontalieră, ci, 
de exemplu un organism asigurator. Prin urmare este mai adecvată referirea în acest context 
la un sistem de securitate socială a statului membru de afiliere. Pentru a facilita utilizarea 
serviciilor de asistenţă medicală într-un alt stat membru, statele membre ar trebui să acopere 
şi costurile de călătorie.

Amendamentul 400
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Costurile asistenţei medicale acordate 
într-un alt stat membru sunt rambursate de 
către statul membru de afiliere în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei 
directive până la un plafon corespunzând 

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

costurilor care ar fi fost acoperite de statul 
membru de afiliere, în cazul în care 
asistenţa medicală ar fi fost acordată pe 
teritoriul său, fără a depăşi costurile 
efective ale asistenţei medicale primite.

Or. en

Justificare

Expresia „o asistenţă medicală identică sau similară” nu este clară din punct de vedere 
juridic şi ar trebui eliminată. 

Amendamentul 401
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

A se vedea articolul 6 alineatul (1) de mai sus.
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Amendamentul 402
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul de la alineatul (2), pentru a garanta coerenţa prezentului articol.

Amendamentul 403
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Costurile asistenţei medicale acordate 
într-un alt stat membru sunt rambursate de 
către statul membru de afiliere în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei 
directive până la un plafon corespunzând 
costurilor care ar fi fost acoperite în cazul 
aceleiaşi afecţiuni în statul membru de 
afiliere, fără a depăşi costurile efective ale 
asistenţei medicale primite.

Or. sv
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Justificare

Statele membre trebuie să aibă dreptul de a-şi concepe propriile sisteme de securitate 
socială. Cu toate acestea, metoda de tratament utilizată este adesea o chestiune de practică în 
cadrul profesiei medicale, în funcţie de formare şi de specializare. Acest lucru nu ar trebui să 
constituie un principiu director în stabilirea rambursării, care ar trebui să depindă de 
rezultatele obţinute pentru pacient. Aceasta nu afectează nivelul de rambursare, ci doar oferă 
pacienţilor o libertate mai mare de alegere, care este foarte importantă în cazul pacienţilor 
cu afecţiuni necunoscute sau rare.

Amendamentul 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Costurile asistenţei medicale acordate 
într-un alt stat membru sunt rambursate de 
către statul membru de afiliere în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei 
directive până la un plafon corespunzând 
costurilor care ar fi fost acoperite în cazul 
în care o asistenţă medicală identică sau 
similară ar fi fost acordată în statul 
membru de afiliere. În cazul în care 
costurile asistenţei medicale acordate în 
statul membru de afiliere sunt mai 
ridicate decât în celălalt stat membru, 
statul membru de afiliere plăteşte 
diferenţa într-un fond de solidaritate 
pentru tratament în celelalte state 
membre. Acest fond de solidaritate pentru 
tratament oferă asistenţă care permite ca, 
în ţările în care costul tratamentului este 
mai ridicat, tratamentul pacienţilor 
proveniţi din ţările în care tratamentul 
este mai ieftin, să fie acoperit în totalitate.

Or. da

Justificare

Este necesar să se instituie un sistem care oferă cetăţenilor care provin din statele membre 
mai sărace şanse mai bune de a beneficia de tratament în statele membre mai bogate. Altfel, 
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directiva îi va pune pe acei cetăţeni într-o situaţie mai dificilă decât cea în care se vor afla 
cetăţenii din statele membre mai bogate atunci când aceştia din urmă vor începe să utilizeze 
serviciile de asistenţă medicală din statele membre mai sărace.

Amendamentul 405
Colm Burke

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Costurile asistenţei medicale acordate 
într-un alt stat membru sunt rambursate de 
către statul membru de afiliere în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei 
directive până la un plafon corespunzând 
costurilor care ar fi fost acoperite în cazul 
în care o asistenţă medicală identică sau 
similară ar fi fost acordată în statul 
membru de afiliere, fără a depăşi costurile 
efective ale asistenţei medicale primite. 
Statele membre acoperă şi alte costuri 
aferente, cum ar fi tratamentul terapeutic, 
cu condiţia ca totalul acestor costuri să nu 
depăşească cuantumul ce ar fi trebuit 
achitat în statele membre de afiliere.

Or. en

Justificare

În cazul multora dintre tratamente este imposibil din punct de vedere conceptual şi practic să 
se stabilească punctul în care ia sfârşit tratamentul propriu-zis şi începe tratamentul auxiliar, 
de tipul convalescenţei.  Prin urmare, este logic ca întregul tratament al bolii să fie acoperit 
şi nu doar o singură procedură.
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Amendamentul 406
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Costurile suplimentare suportate de 
persoanele cu handicap la primirea 
asistenţei medicale într-un alt stat 
membru şi cauzate de unul sau mai multe 
handicapuri se rambursează de către 
statul membru de afiliere în conformitate 
cu legislaţia naţională şi cu condiţia 
existenţei unui număr suficient de 
documente care să ateste aceste costuri.

Or. en

Justificare

If persons with disabilities can not have their additional costs covered, they will de facto not 
have the same rights as other patients in cross-border health care. And given the fact that 
persons with disabilities in many cases will have a more significant need for health care than 
the rest of the population, the failure to cover the extra disability related expenses would 
amount to clear unequal treatment. Examples of extra disability related expenses are the 
payment of personal assistants, special transport, transport of assistive equipment, sign 
language interpretation and supported decision-making.

Amendamentul 407
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Costurile care ar fi fost rambursate 
în statul membru de afiliere pentru 
asistenţă medicală identică sau similară 
se calculează în mod transparent şi 
diferenţiat, iar calculul include toate 
costurile pentru asistenţa medicală care 
ar fi fost furnizată în statul membru de 
afiliere, nefiind limitat doar la costurile 
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variabile. Costurile se calculează, de 
asemenea, la nivelul administrativ 
corespunzător în cazurile în care statul 
membru de afiliere are un sistem de 
asistenţă medicală descentralizat.

Or. sv

Justificare

Costurile de asistenţă medicală variază de la un stat la altul şi legislaţia trebuie să ţină 
seama de aceste diferenţe.

Amendamentul 408
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative cu 
privire la asistenţa medicală şi la 
rambursarea costurilor asistenţei 
medicale ca cele pe care le-ar impune în 
cazul furnizării unei asistenţe medicale 
identice sau similare pe teritoriul său, în 
măsura în care acestea nu au un caracter 
discriminatoriu sau nu reprezintă un 
obstacol în calea libertăţii de circulaţie a 
persoanelor. 

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative cu 
privire la asistenţa medicală şi la costurile
generate de aceasta ca cele pe care le-ar 
impune în cazul furnizării unei asistenţe 
medicale identice sau similare pe teritoriul 
său, în măsura în care acestea sunt 
obiective, nediscriminatorii şi sunt 
cunoscute dinainte.

Aceste condiţii pot include limitări, care 
sunt deja implementate în anumite state 
membre, în ceea ce priveşte tratamentul 
acordat de furnizori necontractuali sau de 
furnizori din afara regiunilor lor, atâta 
timp cât tratamentul necesar poate fi 
acordat de furnizori contractaţi într-un 
termen acceptabil din punct de vedere 
medical.
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Justificare

În textul propunerii nu sunt clare cazurile în care condiţiile impuse ar reprezinta un obstacol 
în calea libertăţii de mişcare.  Unele state membre au deja limite în privinţa tratamentului 
acordat de furnizorii necontractuali sau de furnizorii din afara propriei regiuni. Interzicerea 
acestor limitări în cazul asistenţei medicale transfrontaliere ar constitui un obstacol în calea 
planificării statelor membre şi a responsabilităţii acestora de a-şi defini propriul sistem de 
acordare a asistenţei medicale, astfel cum se stabileşte în articolul 152 al tratatului.

Amendamentul 409
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative cu 
privire la asistenţa medicală şi la 
rambursarea costurilor asistenţei medicale 
ca cele pe care le-ar impune în cazul 
furnizării unei asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său, în măsura în 
care acestea nu au un caracter 
discriminatoriu sau nu reprezintă un 
obstacol în calea libertăţii de circulaţie a 
persoanelor.

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de
servicii sau bunuri legate de asistenţa
medicală într-un alt stat membru aceleaşi 
condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative cu 
privire la asistenţa medicală şi la 
rambursarea costurilor asistenţei medicale 
ca cele pe care le-ar impune în cazul 
furnizării unei asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său, sau dacă 
aceleaşi bunuri au fost cumpărate pe 
teritoriul său, în măsura în care acestea nu 
au un caracter discriminatoriu sau nu 
reprezintă un obstacol în calea libertăţii de 
a furniza bunuri sau servicii.

Or. nl

Justificare

Libertatea de circulaţie a persoanelor nu este relevantă în această situaţie (acest principiu 
stă la baza Regulamentului nr. 1408/71). Mai degrabă libertatea de a furniza bunuri şi 
servicii este relevantă în această situaţie.
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Amendamentul 410
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative cu 
privire la asistenţa medicală şi la 
rambursarea costurilor asistenţei medicale 
ca cele pe care le-ar impune în cazul 
furnizării unei asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său, în măsura în 
care acestea nu au un caracter 
discriminatoriu sau nu reprezintă un 
obstacol în calea libertăţii de circulaţie a 
persoanelor. 

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative,
care pot fi stabilite la nivel local, naţional 
sau regional, cu privire la asistenţa 
medicală şi la suportarea costurilor 
asistenţei medicale ca cele pe care le-ar 
impune în cazul furnizării asistenţei
medicale pe teritoriul său, în măsura în 
care acestea nu au un caracter 
discriminatoriu sau nu reprezintă un 
obstacol în calea libertăţii de circulaţie a 
persoanelor, a bunurilor sau a serviciilor.
Acestea pot include o cerinţă ca persoana 
asigurată să fie evaluată în scopul 
aplicării condiţiilor, criteriilor sau 
formalităţilor respective de către un cadru 
medical sau de către administratori în 
domeniul asistenţei medicale care 
furnizează servicii sistemului legal de 
securitate socială din statul membru de 
afiliere, în cazurile în care o astfel de 
evaluare ar fi necesară pentru a permite 
accesul la servicii în statul membru de 
afiliere.

Or. en

Justificare

Expresia „o asistenţă medicală identică sau similară” nu este clară din punct de vedere 
juridic şi ar trebui eliminată. Scopul textului nou este de a se asigura că pacienţii sunt 
evaluaţi de un cadru medical înainte de a a pela la tratament într-un alt stat membru.
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Amendamentul 411
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative cu 
privire la asistenţa medicală şi la 
rambursarea costurilor asistenţei medicale 
ca cele pe care le-ar impune în cazul 
furnizării unei asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său, în măsura în 
care acestea nu au un caracter 
discriminatoriu sau nu reprezintă un 
obstacol în calea libertăţii de circulaţie a 
persoanelor. 

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative,
care pot fi stabilite la nivel local, naţional 
sau regional, cu privire la asistenţa 
medicală şi la suportarea costurilor 
asistenţei medicale ca cele pe care le-ar 
impune în cazul furnizării asistenţei
medicale pe teritoriul său, în măsura în 
care acestea nu au un caracter 
discriminatoriu sau nu reprezintă un
obstacol în calea libertăţii de circulaţie a 
persoanelor, a bunurilor sau a serviciilor.
Acesta ar putea include cerinţa ca 
persoana asigurată să fie evaluată în 
scopul trimiterii la un furnizor de servicii 
de asistenţă medicală în alte state 
membre. 

Or. en

Amendamentul 412
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative cu 
privire la asistenţa medicală şi la 
rambursarea costurilor asistenţei medicale 

(3) Statul membru de afiliere impune unui 
pacient care doreşte să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative cu 
privire la asistenţa medicală şi la 
rambursarea costurilor asistenţei medicale 
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ca cele pe care le-ar impune în cazul 
furnizării unei asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său, în măsura în 
care acestea nu au un caracter 
discriminatoriu sau nu reprezintă un 
obstacol în calea libertăţii de circulaţie a 
persoanelor. 

ca cele pe care le-ar impune în cazul 
furnizării unei asistenţe medicale identice 
pe teritoriul său, în măsura în care acestea 
nu au un caracter discriminatoriu sau nu 
reprezintă un obstacol în calea libertăţii de 
circulaţie a persoanelor.

Or. fr

Justificare

Prevederile prezentului alineat ar trebui întărite pentru a se evita orice discriminare între 
pacienţi.

La fel ca la amendamentul de la alineatul (2), pentru a garanta coerenţa prezentului articol.

Amendamentul 413
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative cu 
privire la asistenţa medicală şi la 
rambursarea costurilor asistenţei medicale 
ca cele pe care le-ar impune în cazul 
furnizării unei asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său, în măsura în 
care acestea nu au un caracter 
discriminatoriu sau nu reprezintă un 
obstacol în calea libertăţii de circulaţie a 
persoanelor. 

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative, 
incluzând respectarea prevederilor 
codurilor de conduită ale profesiilor 
medicale, cu privire la asistenţa medicală şi 
la rambursarea costurilor asistenţei 
medicale ca cele pe care le-ar impune în 
cazul furnizării unei asistenţe medicale 
identice sau similare pe teritoriul său, în 
măsura în care acestea nu au un caracter 
discriminatoriu .

Or. en
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Justificare

Uneori statele membre nu reglementează serviciile medicale prin legislaţia naţională, ci prin 
regulamente administrative, orientări şi coduri de conduită ale profesiilor medicale. Acestea 
sunt obligatorii pentru specialiştii din domeniul medical în statele membre, deci ar trebui ca 
aceleaşi condiţii să se aplice în statele membre în care este tratat pacientul. Ultima parte a 
alineatului (3) este neclară deoarece libertatea de mişcare a persoanelor nu implică 
rambursarea serviciilor medicale care nu se rambursează, dintr-un motiv sau altul, în statul 
de origine.

Amendamentul 414
Iles Braghetto

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative cu 
privire la asistenţa medicală şi la 
rambursarea costurilor asistenţei medicale 
ca cele pe care le-ar impune în cazul 
furnizării unei asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său, în măsura în 
care acestea nu au un caracter 
discriminatoriu sau nu reprezintă un 
obstacol în calea libertăţii de circulaţie a 
persoanelor.

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative cu 
privire la asistenţa medicală şi la 
rambursarea costurilor asistenţei medicale 
ca cele pe care le-ar impune în cazul 
furnizării asistenţei medicale în cauză pe 
teritoriul său, în măsura în care acestea nu 
au un caracter discriminatoriu sau nu 
reprezintă un obstacol în calea libertăţii de 
circulaţie a persoanelor. Acestea pot 
include o cerinţă ca persoana asigurată să 
fie evaluată în scopul aplicării condiţiilor, 
criteriilor sau formalităţilor respective de 
către un cadru medical care furnizează 
servicii sistemului legal de securitate 
socială din statul membru de afiliere.

Or. en

Justificare

For the sake of clarity and in order to respect Member States’ responsibilities for managing 
their own healthcare systems and for determining healthcare entitlements for their own 
citizens it is suggested deleting the wording “same or similar”.



AM\762980RO.doc 89/106 PE418.256v01-00

RO

In a number of Member States, decisions made by General Practitioners or other health 
professionals affiliated to the state health system are an integral part of the “regulatory and 
administrative formalities” which determine entitlements to healthcare for individual 
patients. It is important to explicitly recognise this in the text of the Directive to ensure that 
there will not be extension of the range of entitlements from the system of the Member State of 
affiliation.

Amendamentul 415
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative cu 
privire la asistenţa medicală şi la 
rambursarea costurilor asistenţei medicale 
ca cele pe care le-ar impune în cazul 
furnizării unei asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său, în măsura în 
care acestea nu au un caracter 
discriminatoriu sau nu reprezintă un 
obstacol în calea libertăţii de circulaţie a 
persoanelor.

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative cu 
privire la asistenţa medicală şi la 
rambursarea costurilor asistenţei medicale 
ca cele pe care le-ar impune în cazul 
furnizării unei asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său, în măsura în 
care acestea nu au un caracter 
discriminatoriu sau nu reprezintă un 
obstacol în calea libertăţii de circulaţie a 
persoanelor, a bunurilor sau a serviciilor.

Or. sv

Justificare

Jurisprudenţa în materie a Curţii de Justiţie se bazează pe libera circulaţie a bunurilor şi 
serviciilor. De aceea, aceste două principii ar trebui adăugate.
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Amendamentul 416
Miroslav Mikolášik

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative cu 
privire la asistenţa medicală şi la 
rambursarea costurilor asistenţei medicale 
ca cele pe care le-ar impune în cazul 
furnizării unei asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său, în măsura în 
care acestea nu au un caracter 
discriminatoriu sau nu reprezintă un 
obstacol în calea libertăţii de circulaţie a 
persoanelor.

(3) Statul membru de afiliere poate impune 
unui pacient care doreşte să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
aceleaşi condiţii, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative cu 
privire la asistenţa medicală şi la 
rambursarea costurilor asistenţei medicale 
ca cele pe care le-ar impune în cazul 
furnizării unei asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său, în măsura în 
care acestea nu au un caracter 
discriminatoriu sau nu reprezintă un 
obstacol în calea libertăţii de circulaţie a 
persoanelor. Prezenta directivă nu aduce 
prejudicii legislaţiei naţionale şi 
reglementărilor privind tratamentele de 
reproducere.

Or. en

Justificare

Legislaţia naţională privind tratamentele de reproducere nu ar trebui să fie afectată de 
prezenta directivă.

Amendamentul 417
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că 
medicilor şi furnizorilor de servicii care 
lucrează ca parteneri contractuali ai 
sistemelor lor naţionale de sănătate sau ai 
sistemelor lor legale de securitate socială 
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le este interzisă tratarea în sistem privat şi 
încasarea de plăţi în avans de la pacienţii 
care pot dovedi că sunt afiliaţi la sistemul 
legal de securitate socială din statul lor 
membru de afiliere prezentând, de 
exemplu, cardul european de asigurări 
sociale de sănătate şi formularul E-112.

Or. en

Justificare

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strenghten patients' rights in cross-border healt care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Amendamentul 418
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă nu impune 
furnizorilor de asistenţă medicală dintr-
un stat membru să furnizeze servicii 
medicale unei persoane asigurate dintr-
un alt stat membru în detrimentul unui 
pacient cu nevoi medicale similare care 
este asigurată pe teritoriul statului 
membru în care se desfăşoară 
tratamentul. 

Or. en
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Justificare

Este posibil să fie necesar ca statele membre să stabilească un mecanism temporar care să 
joace rolul unei “supape de siguranță”, în cazul în care cererea din alte state creşte într-un 
ritm rapid, astfel încât furnizorii să poată face faţă fluxului de pacienţi. Astfel, se face referire 
numai la asistenţa medicală planificată, iar asistenţa medicală necesară pe parcursul vizitei 
într-o altă ţară este cuprinsă în Regulamentul 140/71 şi nu este afectată de această 
schimbare.

Amendamentul 419
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre dispun de un mecanism 
pentru calcularea costurilor care urmează a
fi rambursate persoanei asigurate de către 
regimul legal de securitate socială pentru 
asistenţa 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 aceeaşi 
asistenţă medicală sau una similară ar fi 
fost acordată pe teritoriul statului 
membru de afiliere.

(4) În sensul dispoziţiilor prezentului 
alineat statele membre dispun de un 
mecanism pentru calcularea costurilor care 
urmează a fi suportate de către regimul 
legal de securitate socială pentru asistenţa 
medicală de care a beneficiat într-un alt stat 
membru. Acest mecanism se bazează pe 
criterii obiective, nediscriminatorii, 
cunoscute în prealabil. 

Or. en

Amendamentul 420
Maria Berger

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre dispun de un mecanism 
pentru calcularea costurilor care urmează a 

(4) Statele membre dispun de un mecanism 
pentru calcularea costurilor care urmează a 
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fi rambursate persoanei asigurate de către 
regimul legal de securitate socială pentru 
asistenţa 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 aceeaşi 
asistenţă medicală sau una similară ar fi 
fost acordată pe teritoriul statului 
membru de afiliere.

fi rambursate persoanei asigurate de către 
regimul legal de securitate socială pentru 
asistenţa medicală de care a beneficiat într-
un alt stat membru. Acest mecanism se 
bazează pe criterii obiective, 
nediscriminatorii, cunoscute în prealabil.

Or. de

Amendamentul 421
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre dispun de un mecanism 
pentru calcularea costurilor care urmează a 
fi rambursate persoanei asigurate de către 
regimul legal de securitate socială pentru 
asistenţa 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 aceeaşi asistenţă 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 public legal pentru asistenţa 
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 
aceeaşi asistenţă medicală sau una similară 
ar fi fost acordată pe teritoriul statului 
membru de afiliere.

Or. sv

Justificare

Mai multe state membre au sisteme de asistenţă medicală bazate pe modelul prestaţiilor în 
natură, astfel încât, în mod normal, nu rambursează costurile asistenţei medicale prin 
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sistemul de asigurări sociale. Prin urmare, textul ar trebui să aibă o formulare mai neutră, 
luându-se în considerare sistemele diferite ale statelor membre. A se vedea amendamentul 
care vizează alineatul (1).

Amendamentul 422
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre dispun de un mecanism 
pentru calcularea costurilor care urmează a 
fi rambursate persoanei asigurate de către 
regimul legal de securitate socială pentru 
asistenţa 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 aceeaşi asistenţă 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 
asistenţa 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 sunt echivalente 
celor care ar fi fost rambursate în cazul în 
care aceeaşi asistenţă medicală, sau una 
similară, ar fi fost acordată pe teritoriul 
statului membru de afiliere, dar nu 
depăşesc costurile efective ale asistenţei 
medicale.

Or. hu

Justificare

În opinia noastră, partea a doua a celei de-a doua propoziţii din articolul 6 alineatul (4), 
care fixează rambursarea în conformitate cu costurile interne dintr-o ţară ca regulă, fără 
excepţii, contrazice prevederile articolului 6 alineatul (2), elaborat pe baza jurisprudenţei 
Curţii Europene de Justiţie, conform căruia suma rambursată nu poate depăşi costul efectiv 
al asistenţei medicale primite.
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Amendamentul 423
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre dispun de un mecanism 
pentru calcularea costurilor care urmează a 
fi rambursate persoanei asigurate de către 
regimul legal de securitate socială pentru 
asistenţa 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 aceeaşi asistenţă 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 
asistenţa 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 aceeaşi asistenţă medicală ar 
fi fost acordată pe teritoriul statului 
membru de afiliere, în conformitate cu 
dispoziţiile alineatului (2).

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul de la alineatul (2), pentru a garanta coerenţa prezentului articol. 
Ar trebui să se reitereze faptul că rambursarea nu poate depăşi costul asistenţei medicale de 
care s-a beneficiat.

Amendamentul 424
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statul membru în care se acordă 
tratamentul instituie şi administrează un 
sistem care permite facturarea costului 
efectiv al tratamentului pacienţilor 
neafiliaţi la sistemul de securitate socială 
al acelui stat membru. 
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Or. nl

Justificare

De (dreiging van) aantasting van de capaciteit en van de financiële balans van 
gezondheidsstelsels van de lidstaten als rechtvaardigingsgrond om de instroom van patiënten 
(en dus het vrij verkeer van diensten) te beperken moet expliciet worden opgenomen in de 
richtlijn. Aan buitenlandse patiënten de werkelijke kost per dienst kunnen aangerekend 
worden, ook al verschilt deze van de prijs die de eigen patiënten betalen (omwille van 
belastingen). In het arrest Ferlini (C- 411/98) heeft het Hof bevestigd dat een 
gedifferentieerde prijs voor gezondheidszorgdiensten mogelijks gerechtvaardigd kan worden.

Amendamentul 425
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pacienţilor care se deplasează într-un 
alt stat membru în scopul de a beneficia de 
asistenţă medicală sau celor care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru li se 
garantează accesul la dosarele lor 
medicale, în conformitate cu măsurile 
naţionale de punere în aplicare a 
dispoziţiilor comunitare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, în special 
Directivele 95/46/CE şi 2002/58/CE.

(5) Pacienţilor care se deplasează într-un 
alt stat membru în scopul de a beneficia de 
asistenţă medicală sau celor care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru li se 
garantează accesul la dosarele lor 
medicale, în conformitate cu măsurile de 
punere în aplicare a dispoziţiilor 
comunitare privind protecţia datelor cu 
caracter personal, în special Directivele 
95/46/CE şi 2002/58/CE ale statelor 
membre de afiliere.

Or. en

Justificare

Pacienţii ar trebui să aibă dreptul de a accede la dosarele lor medicale, în special în cazul în 
care un pacient doreşte să beneficieze de continuarea tratamentului în ţara sa după ce a fost 
tratat în străinătate. Acest dosar medical ar trebui să i se pună la dispoziţie de către cadrul 
medical care l-a tratat şi în conformitate cu dispoziţiile şi condiţiile statelor membre de 
afiliere.
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Amendamentul 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pacienţilor care se deplasează într-un 
alt stat membru în scopul de a beneficia de 
asistenţă medicală sau celor care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru li se 
garantează accesul la dosarele lor 
medicale, în conformitate cu măsurile 
naţionale de punere în aplicare a 
dispoziţiilor comunitare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, în special 
Directivele 95/46/CE şi 2002/58/CE.

(5) Pacienţilor care se deplasează într-un 
alt stat membru în scopul de a beneficia de 
asistenţă medicală sau celor care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru li se 
garantează, de către statul membru de 
afiliere, accesul la dosarele lor medicale, în 
conformitate cu măsurile naţionale de 
punere în aplicare a dispoziţiilor 
comunitare privind protecţia datelor cu 
caracter personal, în special Directivele 
95/46/CE şi 2002/58/CE.

Or. fr

Justificare

Pacienţii trebuie să aibă acces la dosarele lor medicale, însă furnizorul de asistenţă medicală 
trebuie să acorde accesul respectând condiţiile din statul membru de afiliere a pacienţilor.

Amendamentul 427
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Sunt create resursele necesare pentru 
furnizarea unor îngrijiri medicale de 
urgenţă de înaltă calitate cetăţenilor 
europeni care suferă accidente în alte 
state membre.

Or. fr



PE418.256v01-00 98/106 AM\762980RO.doc

RO

Justificare

Este important ca standardele de calitate să includă şi serviciile medicale de urgenţă.

Amendamentul 428
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Trebuie să fie luate măsurile 
necesare pentru a permite cetăţenilor 
europeni care suferă accidente sau care 
se află în alte situaţii de urgenţă medicală 
în alte state membre să primească 
asistenţă medicală de urgenţă de înaltă 
calitate.

Or. de

Justificare

Colaborarea nu ar trebui să se limiteze la accidente, ci ar trebui să se aplice şi altor urgenţe 
medicale. 

Amendamentul 429
Kathy Sinnott

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Ar trebui elaborate dispoziţii speciale 
pentru furnizarea serviciilor medicale de 
urgenţă de calitate foarte bună pentru 
cetăţenii UE care sunt victime ale 
accidentelor şi ale situaţiilor de urgenţă 
de anvergură într-un alt stat membru.

Or. en
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Justificare

Este evident că în caz de accident (sau catastrofă) ar trebui să existe proceduri administrative 
minime privind autorizaţiile prealabile pentru acordarea asistenţei medicale. 

Necesitatea unei reacţii rapide în situaţii de urgenţă în zonele de frontieră impune 
cooperarea extinsă la nivel regional a statelor membre şi a serviciilor lor medicale de 
urgenţă.  Contribuţia paramedicilor este importantă în astfel de situaţii.

Amendamentul 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
articolelor 8 şi 9, statul membru de 
afiliere nu supune rambursarea costurilor 
asistenţei medicale acordate într-un alt 
stat membru unei autorizări prealabile.

Or. es

Justificare

Scopul este respectarea jurisprudenţei, care impune eliminarea oricărei restricţii asupra 
liberei circulaţii a cetăţenilor prin aplicarea principiului general conform căruia nu este 
necesară autorizarea prealabilă, precum şi respectarea rezervelor referitoare la asistenţa 
medicală spitalicească, prevăzute la articolul 8.

Amendamentul 431
Frieda Brepoels

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statul membru în care se desfăşoară 
tratamentul nu este obligat să accepte 
pacienţi din alt stat membru sau să le 
acorde prioritate acestora în detrimentul 
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pacienţilor care necesită asistenţă 
medicală similară, care sunt asiguraţi în 
statul membru în care se desfăşoară 
tratamentul şi care ar putea fi, prin 
urmare, înscrişi pe o listă de aşteptare. 

Or. nl

Justificare

În prezent, Belgia cunoaşte deja un aflux relativ important de pacienţi. De aceea, faptul că 
pacienţii asiguraţi în Belgia ar fi înscrişi pe o listă de aşteptare ca urmare a dezvoltării 
asistenţei medicale transfrontaliere este un motiv de îngrijoarare. Această problemă este 
menţionată în considerentul 12, însă nu există nicio prevedere echivalentă în secţiunea 
operaţională a propunerii, pe când pentru a face faţă unui exod excesiv de pacienţi au fost 
prevăzute măsuri. Acest amendament intenţionează să rezolve problemele posibile care apar 
în urma unui aflux mărit de pacienţi. 

Amendamentul 432
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Dispoziţiile din prezentul capitol nu 
împiedică încheierea acordurilor 
contractuale transfrontaliere pentru 
asistenţa medicală planificată.

Or. en

Justificare

Este important să se clarifice că aceste dispoziţii nu împiedică încheierea de acorduri 
contractuale transfrontaliere pentru asistenţa medicală planificată. În cazul acestor 
aranjamente contractuale, părţile contractante respectă regulile de coordonare a sistemelor 
de securitate sau aplică reguli şi tarife specifice stabilite prin negocieri între părţile 
contractuale.
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Amendamentul 433
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Toate costurile reale (costurile 
integrale) generate de tratament sunt 
rambursate statului membru pe teritoriul 
căruia are loc tratamentul.

Or. en

Justificare

Adăugarea articolului 6  alineatul (5a) nou contribuie la stabilitatea financiară şi la 
serviciile din sistemul de asistenţă medicală din statul membru unde este furnizat tratamentul, 
garantând faptul că toate costurile suportate de statul membru unde are loc tratamentul vor fi 
rambursate.

În cazurile în care rambursarea este mai mică decât costul real al tratamentului pacientul 
poate plăti parţial tratamentul.

Amendamentul 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat

Asistenţa medicală în afara mediului 
spitalicesc

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

Or. es

Justificare

Amendamentul urmăreşte consecvenţa cu amendamentul prin care se doreşte introducerea 
unui nou articol 6 alineatul (5a).

Amendamentul 435
Iles Braghetto

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat

Asistenţa medicală în afara mediului 
spitalicesc
Statul membru de afiliere nu supune 
autorizării prealabile rambursarea 
costurilor asistenţei medicale în afara 
mediului spitalicesc acordate într-un alt 
stat membru, în condiţiile în care costurile 
asistenţei 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.

Or. en

Justificare

Acest amendament recunoaşte că sistemele de autorizare prealabilă sunt importante pentru 
pacienţi în ceea ce priveşte oferirea de informaţii clare cu privire la aspecte cum ar fi tipul de 
rambursare pentru care sunt eligibili şi ce costuri vor suporta ei înşişi, pregătirile pentru 
orice asistenţă medicală post-tratament necesară şi ce se va întâmpla dacă apar probleme. 
Aceste considerente se aplică deopotrivă în cazul asistenţei medicale oferite în spitale şi în 
alte medii, la fel ca aspectele privind necesitatea de a planifica serviciile şi de a gestiona 
resursele financiare pentru cei ce conduc sistemele de sănătate. 
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Amendamentul 436
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru de afiliere nu supune 
autorizării prealabile rambursarea 
costurilor asistenţei medicale în afara 
mediului spitalicesc acordate într-un alt stat 
membru, în condiţiile în care costurile 
asistenţei 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.

Statul membru de afiliere nu supune 
autorizării prealabile rambursarea 
costurilor asistenţei medicale în afara 
mediului spitalicesc acordate într-un alt stat 
membru sau cumpărarea de bunuri legate 
de asistenţa medicală în alt stat membru, 
în condiţiile în care costurile asistenţei 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.

Or. nl

Justificare

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

Amendamentul 437
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru de afiliere nu supune 
autorizării prealabile rambursarea 
costurilor asistenţei medicale în afara 
mediului spitalicesc acordate într-un alt stat 
membru, în condiţiile în care costurile 
asistenţei respective ar fi suportate de 
către regimul de securitate socială al 
statului de afiliere, în cazul în care 

Statul membru de afiliere nu supune 
autorizării prealabile rambursarea 
costurilor asistenţei medicale în afara 
mediului spitalicesc acordate într-un alt stat 
membru.
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aceasta ar fi acordată pe teritoriul său.
Orice pacient care beneficiază de 
asistenţă medicală în afara mediului 
spitalicesc într-un alt stat membru 
informează sistemul de securitate socială 
al statului membru de afiliere despre 
aceasta înainte de plecarea sa pentru a 
beneficia de această asistenţă. Acesta 
declară, de asemenea, faptul că a primit 
informaţiile privind furnizarea asistenţei 
medicale, în conformitate cu articolul 10 
al prezentei directive.
În cazul în care această declaraţie nu este 
trimisă împreună cu notificarea 
referitoare la asistenţa medicală în afara 
mediului spitalicesc, într-un alt stat 
membru, sistemul de securitate socială al 
statului membru de afiliere se asigură că 
pacientul a făcut demersuri, anterior 
plecării sale, pentru a primi toate 
informaţiile necesare cu privire la această 
furnizare de asistenţă medicală în afara 
mediului spitalicesc într-un alt stat 
membru.

Or. fr

Justificare

La fel ca la amendamentul de la considerentul 29.

Amendamentul 438
Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru de afiliere nu supune 
autorizării prealabile rambursarea 
costurilor asistenţei medicale în afara 
mediului spitalicesc acordate într-un alt stat 
membru, în condiţiile în care costurile 
asistenţei respective ar fi suportate de către 

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

regimul de securitate socială al statului de 
afiliere, în cazul în care aceasta ar fi 
acordată pe teritoriul său. Dacă legislaţia 
naţională a statului membru de afiliere 
corelează finanţarea asistenţei medicale 
cu pacienţii asiguraţi care utilizează 
asistenţa medicală în locul unde se află 
furnizorul public de asistenţă medicală, 
statul membru de afiliere este obligat să 
ramburseze doar costurile îngrijirii 
acordate şi pe care pacientul a utilizat-o 
în statul membru în care are loc 
tratamentul în aceleaşi condiţii ca 
persoanele asigurate în statul membru în 
care are loc tratamentul.

Or. hu

Justificare

Dacă un asigurator din statul membru de afiliere este obligat să ramburseze tratamentul 
primit în statul membru în care are loc tratamentul de la un furnizor care nu este public, 
adică nu aparţine sistemului public de asigurări de sănătate, pacientul nu poate primi 
rambursare în statul membru de afiliere pentru tratamentul primit de la acesta. Cu toate 
acestea, în cazul în care pacientul primeşte tratament în alt stat membru, statul membru de 
afiliere este obligat să ramburseze costurile acestui tratament.

Amendamentul 439
Kathy Sinnott

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Îngrijirea în afara spitalului ar trebui să 
includă tratamentele alternative în cazul 
în care acestea sunt autorizate în statul 
membru de afiliere. 

Or. en

Justificare

În cazul în care statul membru de afiliere oferă tratamente medicale alternative plătite de 
stat, de exemplu medicina plantelor, homeopatia, osteopatia, chiropraxia, şi altele, prezenta 
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directivă ar trebui să facă posibilă rambursarea în cazurile în care persoana este tratată de 
un medic practician dintr-un alt stat membru. 
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