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Amendamentul 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă provoacă un grad mai mare de incertitudine, decât de clarificare, întrucât 
creează un sistem paralel cu sistemul drepturilor pacientului deja stabilit în Regulamentele 
(CE) nr. 1408/71 şi nr. 883/2004. Această directivă nu abordează calitatea asistenţei 
medicale din perspectiva pacientului, în schimb se concentrează asupra asistenţei medicale 
din perspectiva libertăţii serviciilor. În plus, pune presiune asupra responsabilităţilor statelor 
membre în materie de asistenţă medicală, astfel cum sunt stabilite prin articolul 152 din 
Tratat.

Amendamentul 43
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 



PE418.293v01-00 4/70 AM\763599RO.doc

RO

patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Amendamentul 44
Urszula Krupa

Propunere de directivă
–

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. pl

Justificare

Propunerea de directivă ar trebui respinsă pentru că nu a fost suficient de bine concepută şi 
va genera costuri administrative la nivelul UE. Adoptarea directivei la nivelul UE va avea ca 
rezultat înfiinţarea unui nou comitet de comitologie (Comitetul pentru asistenţa medicală 
transfrontalieră sigură, de înaltă calitate şi eficientă), ceea ce înseamnă noi locuri de muncă.

Amendamentul 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A 
CONSILIULUI privind aplicarea 
drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei 
medicale transfrontaliere

Propunere de DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A 
CONSILIULUI privind aplicarea 
drepturilor pacienţilor în cadrul accesului 
la o asistenţă medicală sigură, de înaltă 
calitate şi eficientă, în condiţii echitabile 

Or. es



AM\763599RO.doc 5/70 PE418.293v01-00

RO

Justificare

Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino en los 3 ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice 
estructurarla: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación 
europea en el ámbito de la salud y marco específico para la asistencia sanitaria 
transfronteriza.
Mientras que este último aspecto afecta sólo a una minoría de pacientes, la mejora de la 
calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación entre EEMM son cuestiones 
que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos y se considera que deberían 
constituir el núcleo principal de la propuesta.

Amendamentul 46
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

PROPUNERE DE DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A 
CONSILIULUI privind aplicarea 
drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei 
medicale transfrontaliere

PROPUNERE DE DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A 
CONSILIULUI privind mobilitatea 
transfrontalieră a pacienţilor şi drepturile 
pacienţilor

Or. nl

Justificare

Asistenţa medicală a fost exclusă din domeniul de aplicare a Directivei 2006/123/CE privind 
serviciile în cadrul pieței interne pentru motive întemeiate – nu este o chestiune care priveşte 
reglementarea pieței interne. Nu este nevoie să se reintroducă aceleaşi aspecte (rambursarea 
asistenţei medicale furnizate în alt stat membru, definirea asistenţei spitaliceşti, etc.) prezente 
în proiectul de directivă privind serviciile în cadrul pieței interne prin intermediul actualei 
propuneri de directivă autonome privind asistenţa medicală transfrontalieră. Aplicarea 
respectivei jurisprudenţe a Curţii de Justiţie ţine de competenţa exclusivă a statelor membre. 
Nu este nevoie să se ia măsuri suplimentare.
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Amendamentul 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
95 al acestuia,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
152 al acestuia,

Or. es

Justificare

Adoptarea acestei directive nu intră sub incidenţa articolului 95 din Tratat, deoarece acesta 
nu se referă la crearea sau la funcţionarea pieţei interne. Articolul 152 ar oferi un temei 
juridic mai adecvat, chiar dacă acesta menţionează în mod explicit faptul că acţiunea 
Comunităţii în domeniul sănătăţii publice trebuie să respecte pe deplin responsabilităţile 
statelor membre în ceea ce priveşte organizarea şi prestarea serviciilor medicale şi de 
asistenţă medicală.

Amendamentul 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
95 al acestuia,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolele 
16 şi 152,

Or. en
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Amendamentul 49
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
95 al acestuia,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolele 
42, 152 şi 308,

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
95 al acestuia,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolele 
95, 137 şi 152 ale acestuia,

Or. fr

Justificare

La base juridique de cette directive ne peut pas seulement être l’article 95, elle doit aussi 
porter sur les articles 152 et 137, car elle doit garantir un niveau élevé de santé des citoyens 
et cette directive ayant pour objet le remboursement des soins de santé des patients allant se 
faire soigner dans un autre Etat membre que leur Etat d’affiliation, elle concerne les systèmes 
de protection sociale. Ce dernier point relève de la compétence des Etats membres, l'action 
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de la Communauté complétant les politiques nationales et portant sur l'amélioration de la 
santé publique et la prévention des maladies. L'action complémentaire de la Communauté 
vise aussi à encourager la coopération et la coordination en matière de santé entre les Etats 
membres.

Amendamentul 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
95 al acestuia,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special 
articolele 95 şi 152,

Or. en

Justificare

În temeiul articolului 152, Comunitatea poate adopta măsuri destinate să asigure un nivel 
înalt de protecţie a sănătăţii umane (nu doar să contribuie la aceasta). Este important să 
subliniem că o directivă referitoare la asistenţa medicală nu poate fi bazată numai pe norme 
care reglementează piaţa internă, ci trebuie să urmărească şi asigurarea unui nivel înalt de 
protecţie a sănătăţii umane. 

Amendamentul 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
95 al acestuia,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolele 
95 şi 152,

Or. en
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Justificare

Scopul prezentei directive nu este numai acela de a asigura libertatea de circulaţie a 
persoanelor, ci în principal să garanteze un nivel înalt de sănătate publică în cadrul Uniunii 
Europene.

Amendamentul 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu articolul 137, în 
special alineatele (1), (2) şi (4), 
propunerea Comisiei ar trebui să respecte 
competenţele statelor membre, întrucât 
drepturile la securitate socială ale 
cetăţenilor provin din statutul lor de 
lucrători.

Or. fr

Amendamentul 54
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere prezentei 
directive, statele membre rămân 
responsabile pentru furnizarea unei 
asistenţe medicale sigure, de înaltă 
calitate, eficiente şi suficiente din punct 
de vedere cantitativ cetăţenilor de pe 
teritoriul lor. Statele membre nu trebuie 
în niciun caz să elimine asistenţa 
medicală pentru că este, de asemenea, 
disponibilă în alte state membre. În plus, 
prezenta directivă nu trebuie să aibă ca 
rezultat încurajarea în niciun fel a 
pacienţilor de a merge în alt stat membru 
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pentru a obţine asistenţă medicală.

Or. nl

Justificare

Asistenţa medicală rămâne indiscutabil responsabilitatea fiecărui stat membru şi nu poate şi 
nu trebuie să existe perspectiva de a o lăsa în seama altui stat membru. Directiva nu trebuie 
să încurajeze statele membre să cedeze această responsabilitate Uniunii Europene sau să 
încurajeze companiile de asigurări să cumpere asistenţă medicală în străinătate din motive 
economice.

Amendamentul 55
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Având în vedere că condiţiile pentru a 
recurge la articolul 95 din tratat ca bază 
legală sunt îndeplinite, legislatorul 
Comunităţii se bazează pe aceasta chiar şi 
când protecţia sănătăţii publice este un 
factor decisiv în alegerile făcute; în 
această privinţă, articolul 95 alineatul (3) 
din tratat prevede, în mod explicit, că, 
pentru realizarea armonizării, ar trebui 
garantat un nivel ridicat de protecţie a 
sănătăţii umane, luând în considerare, în 
special, orice evoluţie nouă bazată pe 
dovezi ştiinţifice.

eliminat

Or. sv

Justificare

Asistenţa medicală nu este ca oricare alt serviciu sau marfă, astfel că prezenta directivă nu ar 
trebui să aibă ca temei juridic articolul 95 din Tratat, ci acesta ar trebui, mai degrabă, să se 
bazeze pe articolul 152.
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Amendamentul 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Având în vedere că condiţiile pentru a 
recurge la articolul 95 din tratat ca bază 
legală sunt îndeplinite, legislatorul 
Comunităţii se bazează pe aceasta chiar şi
când protecţia sănătăţii publice este un 
factor decisiv în alegerile făcute; în 
această privinţă, articolul 95 alineatul (3) 
din tratat prevede, în mod explicit, că, 
pentru realizarea armonizării, ar trebui 
garantat un nivel ridicat de protecţie a 
sănătăţii umane, luând în considerare, în 
special, orice evoluţie nouă bazată pe 
dovezi ştiinţifice.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest considerent este redundant având în vedere amendamentul care introduce temeiul legal 
dublu.

Amendamentul 57
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Având în vedere că condiţiile pentru a 
recurge la articolul 95 din tratat ca bază 
legală sunt îndeplinite, legislatorul 
Comunităţii se bazează pe aceasta chiar şi 
când protecţia sănătăţii publice este un 
factor decisiv în alegerile făcute; în 
această privinţă, articolul 95 alineatul (3) 
din tratat prevede, în mod explicit, că, 
pentru realizarea armonizării, ar trebui 

(2) Având în vedere că condiţiile pentru a 
recurge la articolul 95 din tratat ca bază 
legală nu sunt îndeplinite, legislatorul 
Comunităţii se bazează pe acelaşi temei 
juridic care stă la baza Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială şi ar 
trebui să ţină seama, de asemenea, de 
articolul 152 din tratat. Ar trebui garantat 
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garantat un nivel ridicat de protecţie a 
sănătăţii umane, luând în considerare, în 
special, orice evoluţie nouă bazată pe 
dovezi ştiinţifice.

un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii 
umane, luând în considerare, în special, 
orice evoluţie nouă bazată pe dovezi 
ştiinţifice.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 58
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Având în vedere că condiţiile pentru a 
recurge la articolul 95 din tratat ca bază 
legală sunt îndeplinite, legislatorul 
Comunităţii se bazează pe aceasta chiar şi 
când protecţia sănătăţii publice este un 
factor decisiv în alegerile făcute; în această 
privință, articolul 95 alineatul (3) din tratat 
prevede, în mod explicit, că, pentru 
realizarea armonizării, ar trebui garantat un 
nivel ridicat de protecție a sănătății umane, 
luând în considerare, în special, orice 
evoluție nouă bazată pe dovezi științifice.

(2) Având în vedere că condiţiile pentru a 
recurge la articolul 95 din tratat ca bază 
legală sunt îndeplinite, legislatorul 
Comunităţii se bazează pe aceasta chiar şi 
când protecţia sănătăţii publice este un 
factor decisiv în alegerile făcute; în această 
privință, articolul 95 alineatul (3) din tratat 
prevede, în mod explicit, că, pentru 
realizarea armonizării, ar trebui garantat un 
nivel ridicat de protecție a sănătății umane.

Or. fr

Justificare

Ultima frază nu se justifică, deoarece directiva se referă la condiţiile de acces şi de plată sau 
de rambursare a asistenţei medicale primite de pacienţi în alt stat membru decât statul lor de 
afiliere.



AM\763599RO.doc 13/70 PE418.293v01-00

RO

Amendamentul 59
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile generale de 
drept, așa cum sunt recunoscute în special 
de Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene. Dreptul de acces la 
asistență medicală și dreptul de a beneficia 
de tratament medical în condițiile stabilite 
prin legislația și practicile naționale sunt 
recunoscute de articolul 34 alineatele (1) 
şi (2) şi de articolul 35 din Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene Îndeosebi, prezenta directivă 
trebuie pusă în practică şi aplicată 
respectând drepturile la viaţa personală şi 
de familie, protecţia datelor cu caracter 
personal, egalitatea în faţa legii, precum şi 
principiul nediscriminării şi dreptul la 
despăgubire eficientă şi la proces echitabil, 
în conformitate cu principiile generale de 
drept consacrate de articolele 7, 8, 20, 21, 
47 din Cartă.

Or. fr

Justificare

Articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene reaminteşte obiectivul 
de a atinge un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii în definirea şi punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii şi dreptul de a beneficia de asistenţă medicală în condiţiile stabilite de 
legislaţiile şi practicile naţionale. Articolul 34 recunoaşte şi respectă dreptul de acces la 
beneficii de securitate socială şi la servicii sociale, asigurând protecţie în diferite cazuri, 
printre care cazul de boală, în conformitate cu dreptul comunitar şi cu legislaţiile naţionale. 
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Amendamentul 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale şi principiile generale de 
drept, aşa cum sunt recunoscute în special 
de Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene. Dreptul de acces la 
asistenţă medicală şi dreptul de a beneficia 
de tratament medical în condiţiile stabilite 
prin legislaţia şi practicile naţionale sunt 
recunoscute de articolul 35 din Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Îndeosebi, prezenta directivă 
trebuie pusă în practică şi aplicată 
respectând drepturile la viaţa personală şi 
de familie, protecţia datelor cu caracter 
personal, egalitatea în faţa legii, precum şi 
principiul nediscriminării şi dreptul la 
despăgubire eficientă şi la proces echitabil, 
în conformitate cu principiile generale de 
drept consacrate de articolele 7, 8, 20, 21, 
47 din Cartă.

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

Or. en

Justificare

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.
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Amendamentul 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Sănătatea şi sistemele de sănătate ale 
statelor membre sunt un subiect de interes 
general. Sistemele de sănătate ale statelor 
membre reprezintă o componentă 
importantă a nivelurilor ridicate de 
protecţie socială în Europa, contribuind în 
acelaşi timp la coeziunea şi justiţia socială, 
precum şi la dezvoltarea durabilă. Chiar 
dacă este necesar să se reamintească 
caracterul special al acestora, acestea fac 
parte, în acelaşi timp, din cadrul mai larg al 
serviciilor de interes general.

Or. fr

Justificare

Rolul sistemelor de sănătate este cu siguranţă esenţial, după cum subliniază Comisia, şi 
trebuie reamintit, aşa cum trebuie reamintit şi faptul că acestea sunt un subiect de interes 
general şi au un caracter special datorită misiunilor care le sunt încredinţate.

Amendamentul 62
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Astfel cum s-a confirmat de Curtea de 
Justiţie în repetate rânduri, deşi se 
recunoaşte natura lor specifică, toate 
tipurile de asistenţă medicală intră sub 
incidenţa tratatului. 

(5) Astfel cum s-a confirmat de Curtea de 
Justiţie în repetate rânduri, deşi se 
recunoaşte natura lor specifică, furnizarea 
întregii asistenţe medicale transfrontaliere 
intră sub incidenţa tratatului. 

Or. nl
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Justificare

Curtea de Justiţie a UE a confirmat aplicabilitatea tratatului doar în ceea ce priveşte 
furnizarea transfrontalieră a serviciilor medicale/de asistenţă medicală. De exemplu, în 
cauza Watts, C-372/04, Curtea a stabilit că este irelevant faptul că serviciul medical naţional 
britanic este un serviciu în întregime public, finanţat de stat, care furnizează gratuit asistenţă. 
Relevantă este tranzacţia principală între dna Watts şi spitalul francez, conform căreia dna 
Watts a trebuit să plătească pentru asistenţă şi a devenit astfel un beneficiar de servicii, astfel 
cum este definit în tratat.

Amendamentul 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Astfel cum s-a confirmat de Curtea de 
Justiţie în repetate rânduri, deşi se 
recunoaşte natura lor specifică, toate 
tipurile de asistenţă medicală intră sub 
incidenţa tratatului.

(5) Astfel cum s-a confirmat de Curtea de 
Justiţie în repetate rânduri, deşi se 
recunoaşte natura lor specifică, toate 
tipurile de asistenţă medicală intră sub 
incidenţa tratatului. În special, toţi 
cetăţenii europeni care posedă un card 
european de asigurări de sănătate ar 
trebui, pe baza principiilor solidarităţii şi 
reciprocităţii, să beneficieze de asistenţă 
de urgenţă în orice stat membru în care s-
ar afla pacientul, indiferent de implicaţiile 
financiare pe care le-ar putea avea 
tratamentul pentru spitalul ce furnizează 
serviciul, sau indiferent de ţara sau 
autoritatea locală responsabilă de spitalul 
în cauză. În conformitate cu principiul 
reciprocităţii, serviciile ar trebui să fie 
plătite de statul membru în care a fost 
administrat tratamentul, iar costurile ar 
trebui, prin urmare, să fie rambursate în 
integralitate de statul membru de afiliere.

Or. it

Justificare

Şi în prezenta directivă ar trebui să se ţină seama de progresele realizate cu privire la cardul 
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european de asigurări de sănătate şi să se reafirme dreptul pacienţilor de a fi trataţi în caz de 
urgenţă – oriunde s-ar afla aceştia – fără a întâmpina piedici legate de resursele lor 
financiare sau de statul membru de afiliere. 

Amendamentul 64
Adamos Adamou

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Astfel cum s-a confirmat de Curtea de 
Justiţie în repetate rânduri, deşi se 
recunoaşte natura lor specifică, toate 
tipurile de asistenţă medicală intră sub 
incidenţa tratatului. 

(5) Astfel cum s-a confirmat de Curtea de 
Justiţie în repetate rânduri, deşi se 
recunoaşte natura lor specifică, toate 
tipurile de asistenţă medicală intră sub 
incidenţa tratatului. În conformitate cu 
articolul 152 din tratat, Comunitatea nu 
are decât competenţe complementare în 
sectorul sănătății publice, acesta aflându-
se în responsabilitatea statelor membre, 
care pot încheia acorduri între ele, 
inclusiv privind asistenţa medicală 
transfrontalieră pentru pacienţi.

Or. el

Justificare

În conformitate cu articolul 125 din Tratatul CE, doar statele membre sunt responsabile 
pentru deciziile privind organizarea şi finanţarea sistemelor proprii de asistenţă medicală şi 
pentru stabilirea tratamentelor care pot fi considerate drept asistenţă medicală spitalicească. 

Amendamentul 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezenta directivă respectă şi nu 
aduce atingere libertăţii fiecărui stat 
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membru de a decide tipul de asistenţă 
medical pe care îl consideră adecvat. 
Nicio dispoziţie din prezenta directivă nu 
ar trebui să fie interpretată într-un mod 
care să submineze alegerile etice 
fundamentale ale statelor membre, în 
special alegerile referitoare la protejarea 
dreptului la viaţă al fiecărei fiinţe umane.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 66
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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principiilor stabilite de Curtea de Justiţie, 
de la caz la caz.

Or. en

Justificare

Health care was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. Nu este nevoie să 
se reintroducă aceleaşi aspecte (rambursarea asistenţei medicale furnizate în alt stat 
membru, definirea asistenţei spitaliceşti, etc.) prezente în proiectul de directivă privind 
serviciile în cadrul pieței interne prin intermediul actualei propuneri de directivă autonome 
privind asistenţa medicală transfrontalieră. Aplicarea respectivei jurisprudenţe a Curţii de 
Justiţie ţine de competenţa exclusivă a statelor membre. Nu este nevoie să se ia măsuri 
suplimentare.

Amendamentul 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezenta directivă are scopul de a 
stabili un cadru general pentru furnizarea 
unei asistenţe medicale transfrontaliere 
sigure, de înaltă calitate şi eficiente în 
Comunitate şi de a asigura mobilitatea 
pacienţilor şi libertatea de a furniza 
asistenţă medicală, precum şi un nivel 
ridicat de protecţie a sănătăţii, respectând
în acelaşi timp responsabilităţile statelor 
membre în ceea ce priveşte definirea 
beneficiilor de securitate socială legate de 
domeniul sănătăţii, precum şi organizarea 
şi furnizarea de asistenţă medicală şi 
îngrijire medicală, precum şi beneficii de 
securitate socială, în special în caz de 
boală.

(8) Prezenta directivă are scopul de a 
institui norme privind rambursarea 
costurilor asistenţei medicale primite în 
alt stat membru de către pacienţii care au 
ales să meargă în respectivul stat membru 
pentru a primi asistenţă medicală şi de a 
facilita cooperarea dintre statele membre 
în legătură cu evaluarea tehnologiei 
medicale, centrele de referinţă şi e-
sănătate, respectând pe deplin 
competenţele naţionale în ceea ce priveşte 
organizarea şi furnizarea de asistenţă 
medicală, în conformitate cu principiul 
accesului universal, al solidarităţii, al 
accesibilităţii financiare, al accesibilităţii 
teritoriale egale şi al controlului 
democratic. Aceasta respectă pe deplin
responsabilităţile statelor membre în 
domeniul asistenţei medicale, în 
conformitate cu tratatul, inclusiv în ceea 
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ce priveşte definirea beneficiilor de 
securitate socială legate de domeniul 
sănătăţii, precum şi organizarea şi 
furnizarea de asistenţă medicală şi îngrijire 
medicală, precum şi beneficii de securitate 
socială, în special în caz de boală.

Or. en

Amendamentul 68
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezenta directivă are scopul de a
stabili un cadru general pentru furnizarea 
unei asistenţe medicale transfrontaliere 
sigure, de înaltă calitate şi eficiente în 
Comunitate şi de a asigura mobilitatea
pacienţilor şi libertatea de a furniza 
asistenţă medicală, precum şi un nivel 
ridicat de protecţie a sănătăţii, respectând 
în acelaşi timp responsabilităţile statelor 
membre în ceea ce priveşte definirea 
beneficiilor de securitate socială legate de 
domeniul sănătăţii, precum şi organizarea 
şi furnizarea de asistenţă medicală şi 
îngrijire medicală, precum şi beneficii de 
securitate socială, în special în caz de 
boală.

(8) Prezenta directivă are scopul de a
completa Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71 şi Regulamentul (CE) nr. 
883/2004, care îi succede acestuia, în ceea 
ce priveşte furnizarea unei asistenţe 
medicale transfrontaliere sigure, de înaltă 
calitate şi eficiente în Comunitate şi de a 
asigura aplicarea drepturilor pacienţilor în 
contextul mobilităţii acestora, precum şi 
un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii, 
respectând în acelaşi timp responsabilităţile 
statelor membre în ceea ce priveşte 
definirea beneficiilor de securitate socială 
legate de domeniul sănătăţii, precum şi 
organizarea şi furnizarea de asistenţă 
medicală şi îngrijire medicală, precum şi 
beneficii de securitate socială, în special în 
caz de boală.

Or. en

Justificare

The directive should focus on ensuring clarity for European residents about their rights and 
entitlements in the context of cross-border health care in order to ensure legal certainty, 
especially as regards the application of patients' rights´. The regulation on the coordination 
of social security systems already provides a Community framework on patient mobility 
within the EU and the EEA. It should be complemented by this directive with a view to 
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ensuring the application of patients' rights and improved information and transparency 
concerning the use of healthcare in another Member State.

Amendamentul 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezenta directivă are scopul de a 
stabili un cadru general pentru furnizarea 
unei asistenţe medicale transfrontaliere 
sigure, de înaltă calitate şi eficiente în 
Comunitate şi de a asigura mobilitatea 
pacienţilor şi libertatea de a furniza 
asistenţă medicală, precum şi un nivel 
ridicat de protecţie a sănătăţii, respectând 
în acelaşi timp responsabilităţile statelor 
membre în ceea ce priveşte definirea 
beneficiilor de securitate socială legate de 
domeniul sănătăţii, precum şi organizarea 
şi furnizarea de asistenţă medicală şi
îngrijire medicală, precum şi beneficii de 
securitate socială, în special în caz de 
boală.

(8) Prezenta directivă are scopul de a 
stabili un cadru general pentru furnizarea 
unei asistenţe medicale transfrontaliere 
sigure, de înaltă calitate şi eficiente în 
Comunitate în ceea ce priveşte mobilitatea 
pacienţilor, precum şi un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii, respectând în acelaşi 
timp responsabilităţile statelor membre în 
ceea ce priveşte definirea beneficiilor de 
securitate socială legate de domeniul 
sănătăţii, precum şi organizarea şi 
furnizarea de asistenţă medicală, îngrijire 
medicală şi beneficii de securitate socială, 
în special în caz de boală.

Or. en

Justificare

Propunerea de directivă este aplicabilă doar mobilităţii pacienţilor, nu şi liberei circulaţii a 
furnizorilor de servicii.

Amendamentul 70
Linda McAvan

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezenta directivă are scopul de a (8) Prezenta directivă are scopul de a 
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stabili un cadru general pentru furnizarea 
unei asistenţe medicale transfrontaliere 
sigure, de înaltă calitate şi eficiente în 
Comunitate şi de a asigura mobilitatea 
pacienţilor şi libertatea de a furniza 
asistenţă medicală, precum şi un nivel 
ridicat de protecţie a sănătăţii, respectând 
în acelaşi timp responsabilităţile statelor 
membre în ceea ce priveşte definirea 
beneficiilor de securitate socială legate de 
domeniul sănătăţii, precum şi organizarea 
şi furnizarea de asistenţă medicală şi 
îngrijire medicală, precum şi beneficii de 
securitate socială, în special în caz de 
boală.

stabili un cadru general pentru furnizarea 
unei asistenţe medicale transfrontaliere 
sigure, de înaltă calitate şi eficiente în 
Comunitate în ceea ce priveşte mobilitatea 
pacienţilor, precum şi un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii, respectând în acelaşi 
timp responsabilităţile statelor membre în 
ceea ce priveşte definirea beneficiilor de 
securitate socială legate de domeniul 
sănătăţii, precum şi organizarea şi 
furnizarea de asistenţă medicală şi îngrijire 
medicală, precum şi beneficii de securitate 
socială, în special în caz de boală.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament aduce clarificări privind faptul că prezenta directivă nu are ca scop să 
prevadă dispoziţii în domeniul liberei circulaţii sau al furnizării de servicii. 

Amendamentul 71
Colm Burke

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezenta directivă are scopul de a 
stabili un cadru general pentru furnizarea 
unei asistenţe medicale transfrontaliere 
sigure, de înaltă calitate şi eficiente în 
Comunitate şi de a asigura mobilitatea 
pacienţilor şi libertatea de a furniza 
asistenţă medicală, precum şi un nivel 
ridicat de protecţie a sănătăţii, respectând 
în acelaşi timp responsabilităţile statelor 
membre în ceea ce priveşte definirea 
beneficiilor de securitate socială legate de 
domeniul sănătăţii, precum şi organizarea 
şi furnizarea de asistenţă medicală şi 
îngrijire medicală, precum şi beneficii de 

(8) Prezenta directivă are scopul de a 
stabili un cadru general pentru furnizarea 
unei asistenţe medicale transfrontaliere 
sigure, de înaltă calitate şi eficiente în 
Comunitate, de a asigura mobilitatea 
pacienţilor şi libertatea de a furniza 
asistenţă medicală, precum şi un nivel 
ridicat de protecţie a sănătăţii şi de a 
facilita furnizarea de asistenţă medicală 
transfrontalieră, respectând în acelaşi timp 
responsabilităţile statelor membre în ceea 
ce priveşte definirea beneficiilor de 
securitate socială legate de domeniul 
sănătăţii, precum şi organizarea şi 
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securitate socială, în special în caz de 
boală.

furnizarea de asistenţă medicală şi îngrijire 
medicală, precum şi beneficii de securitate 
socială, în special în caz de boală.

Or. en

Justificare

Dispoziţiile legislative care au ca scop abordarea aplicării drepturilor pacienţilor în 
domeniul asistenţei medicale transfrontaliere ar trebui să conţină prevederi clare privind 
recunoaşterea beneficiilor asistenţei medicale transfrontaliere în anumite circumstanţe. 
Această situaţie este valabilă în domeniul bolilor rare, pentru care tratamentul medical de 
calitate nu este disponibil pe teritoriul unui anumit stat membru.

Amendamentul 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezenta directivă are scopul de a 
stabili un cadru general pentru furnizarea 
unei asistenţe medicale transfrontaliere
sigure, de înaltă calitate şi eficiente în 
Comunitate şi de a asigura mobilitatea 
pacienţilor şi libertatea de a furniza 
asistenţă medicală, precum şi un nivel 
ridicat de protecţie a sănătăţii, respectând 
în acelaşi timp responsabilităţile statelor 
membre în ceea ce priveşte definirea 
beneficiilor de securitate socială legate de 
domeniul sănătăţii, precum şi organizarea 
şi furnizarea de asistenţă medicală şi 
îngrijire medicală, precum şi beneficii de 
securitate socială, în special în caz de 
boală.

(8) Prezenta directivă are scopul de a 
stabili un cadru general pentru furnizarea 
unei asistenţe medicale transfrontaliere 
sigure, de înaltă calitate şi eficiente în 
Comunitate şi de a permite mobilitatea 
pacienţilor în anumite condiţii şi libertatea 
de a furniza asistenţă medicală, precum şi 
un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii, 
respectând în acelaşi timp responsabilităţile 
statelor membre în ceea ce priveşte 
definirea beneficiilor de securitate socială 
legate de domeniul sănătăţii, precum şi 
organizarea şi furnizarea de asistenţă 
medicală şi îngrijire medicală, precum şi 
beneficii de securitate socială, în special în 
caz de boală.

Or. fr

Justificare

Trebuie reafirmat dreptul cetăţenilor de a primi asistenţă medicală în apropierea locului lor 
de reşedinţă, iar dacă se permite mobilitatea pacienţilor, aceasta trebuie să fie supusă 
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anumitor condiţii.
A treia modificare nu priveşte versiunea în limba română, care foloseşte deja termenele din 
Tratat.

Amendamentul 73
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezenta directivă are scopul de a 
stabili un cadru general pentru furnizarea 
unei asistenţe medicale transfrontaliere 
sigure, de înaltă calitate şi eficiente în 
Comunitate şi de a asigura mobilitatea 
pacienţilor şi libertatea de a furniza 
asistenţă medicală, precum şi un nivel 
ridicat de protecţie a sănătăţii, respectând 
în acelaşi timp responsabilităţile statelor 
membre în ceea ce priveşte definirea 
beneficiilor de securitate socială legate de 
domeniul sănătăţii, precum şi organizarea 
şi furnizarea de asistenţă medicală şi 
îngrijire medicală, precum şi beneficii de 
securitate socială, în special în caz de 
boală.

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 74
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezenta directivă privind aplicarea 
drepturilor pacienţilor la asistenţă medicală 
transfrontalieră se aplică tuturor tipurilor 
de asistenţă medicală. Astfel cum s-a 
confirmat de către Curtea de Justiţie, nici 
natura lor specială şi nici modul lor de 

(9) Prezenta directivă privind aplicarea 
drepturilor pacienţilor la asistenţă medicală 
transfrontalieră se aplică tuturor tipurilor 
de asistenţă medicală. Astfel cum s-a 
confirmat de către Curtea de Justiţie, nici 
natura lor specială şi nici modul lor de 
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organizare sau finanţare nu le situează în 
afara sferei de aplicare a principiului 
fundamental al liberei circulaţii. În ceea ce 
priveşte asistenţa pe termen lung, directiva 
nu se aplică asistenţei şi sprijinului pentru 
familii sau persoane care se găsesc, pentru 
o perioadă lungă de timp, într-o anumită 
stare de nevoie. Nu se aplică, de exemplu, 
caselor rezidenţiale, locuinţelor, asistenţei 
acordate persoanelor în vârstă sau 
copiilor de către asistenţi sociali, 
îngrijitori voluntari sau profesionişti, alţii 
decât cadrele medicale.

organizare sau finanţare nu le situează în 
afara sferei de aplicare a principiului 
fundamental al liberei circulaţii. În ceea ce 
priveşte asistenţa pe termen lung, directiva
nu se aplică asistenţei şi sprijinului pentru 
familii sau persoane care au, pentru o 
perioadă lungă de timp, anumite nevoi de 
îngrijire, sprijin sau asistenţă în măsura 
în care acestea implică tratament specific 
specializat sau ajutor furnizat de sistemul
de securitate socială. Acestea acoperă în 
primul rând şi în special acele servicii de 
asistenţă pe termen lung care sunt 
considerate necesare pentru a oferi 
persoanei ce are nevoie de îngrijire o viaţă 
cât mai deplină şi mai independentă 
posibil. Acestea includ, în special, servicii 
în domeniul asistenţei elementare (de 
exemplu baie/duş, îmbrăcat/dezbrăcat, 
tăierea mâncării şi hrănirea, asistenţa 
acordată la trezire şi la culcare, mers/stat 
în picioare, deplasarea la toaletă pentru 
urinat sau defecat), îngrijire la domiciliu 
(precum curăţenie, încălzirea locuinţei, 
spălatul vaselor, gătit, cumpărături, 
formalităţi administrative şi deplasarea la 
evenimente sociale) şi tratament medical 
(de exemplu ajutor la schimbarea 
pansamentelor, calmarea durerii, 
administrarea medicamentelor etc.). 
Prezenta directivă nu se aplică, de 
exemplu, asistenţei în cazul unităţilor de 
asistenţă pe termen lung de tip rezidențial 
sau în centrele rezidenţiale prevăzute cu 
asistenţă. 

Or. de

Justificare

Considerentul 9 al propunerii ar trebui de fapt să facă o excepţie specifică în cazul serviciilor 
de asistenţă pe termen lung, deoarece sunt diferenţe enorme între statele membre nu numai în 
ceea ce priveşte acoperirea bazată pe solidaritate, dar şi în organizarea, administrarea şi 
finanţarea acestor servicii destinate persoanelor care depind în special de asistenţă (pe 
termen lung). Formularea din propunerea mea ar trebui să ofere o mai mare claritate 
juridică şi să restrângă domeniul de aplicare.
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Amendamentul 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezenta directivă privind aplicarea 
drepturilor pacienţilor la asistenţă medicală 
transfrontalieră se aplică tuturor tipurilor 
de asistenţă medicală. Astfel cum s-a 
confirmat de către Curtea de Justiţie, nici 
natura lor specială şi nici modul lor de 
organizare sau finanţare nu le situează în 
afara sferei de aplicare a principiului 
fundamental al liberei circulaţii. În ceea 
ce priveşte asistenţa pe termen lung, 
directiva nu se aplică asistenţei şi 
sprijinului pentru familii sau persoane care 
se găsesc, pentru o perioadă lungă de timp, 
într-o anumită stare de nevoie. Nu se 
aplică, de exemplu, caselor rezidenţiale, 
locuinţelor, asistenţei acordate persoanelor 
în vârstă sau copiilor de către asistenţi 
sociali, îngrijitori voluntari sau 
profesionişti, alţii decât cadrele medicale.

(9) Prezenta directivă privind aplicarea 
drepturilor pacienţilor la asistenţă medicală 
transfrontalieră se aplică pacienţilor 
individuali care decid să apeleze la 
asistenţa medicală dintr-un alt stat 
membru decât statul lor de afiliere şi se 
poate aplica, prin urmare, tuturor tipurilor 
de asistenţă medicală. În ceea ce priveşte 
asistenţa pe termen lung, directiva nu se 
aplică asistenţei şi sprijinului pentru familii 
sau persoane care se găsesc, pentru o 
perioadă lungă de timp, într-o anumită 
stare de nevoie. Nu se aplică, de exemplu, 
caselor rezidenţiale, locuinţelor, asistenţei 
acordate persoanelor în vârstă sau copiilor 
de către asistenţi sociali, îngrijitori 
voluntari sau profesionişti, alţii decât 
cadrele medicale.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se precizeze cărui tip de pacienţi se aplică prezenta directivă.
Comisia include jurisprudenţa Curţii de Justiţie, însă depăşeşte cadrul stipulat de 
jurisprudenţă. În plus, dacă se acordă prioritate liberei circulaţii asupra dreptului la sănătate 
şi la asistenţă medicală în apropierea locului de reşedinţă, apare un risc important de a 
constrânge pacienţii la mobilitate pentru a beneficia de asistenţă medicală.
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Amendamentul 76
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezenta directivă privind aplicarea 
drepturilor pacienţilor la asistenţă medicală 
transfrontalieră se aplică tuturor tipurilor 
de asistenţă medicală. Astfel cum s-a 
confirmat de către Curtea de Justiţie, nici 
natura lor specială şi nici modul lor de 
organizare sau finanţare nu le situează în 
afara sferei de aplicare a principiului 
fundamental al liberei circulaţii. În ceea ce 
priveşte asistenţa pe termen lung, directiva 
nu se aplică asistenţei şi sprijinului pentru 
familii sau persoane care se găsesc, pentru 
o perioadă lungă de timp, într-o anumită 
stare de nevoie. Nu se aplică, de exemplu, 
caselor rezidenţiale, locuinţelor, asistenţei 
acordate persoanelor în vârstă sau copiilor 
de către asistenţi sociali, îngrijitori 
voluntari sau profesionişti, alţii decât 
cadrele medicale.

(9) Prezenta directivă privind aplicarea 
drepturilor pacienţilor la asistenţă medicală 
transfrontalieră se aplică tuturor tipurilor 
de asistenţă medicală transfrontalieră. 
Astfel cum s-a confirmat de către Curtea de 
Justiţie, nici natura lor specială şi nici 
modul lor de organizare sau finanţare nu le 
situează în afara sferei de aplicare a 
principiului fundamental al liberei 
circulaţii. În ceea ce priveşte asistenţa pe 
termen lung, directiva nu se aplică 
asistenţei şi sprijinului pentru familii sau 
persoane care se găsesc, pentru o perioadă 
lungă de timp, într-o anumită stare de 
nevoie care nu are caracter strict medical. 
Nu se aplică, de exemplu, serviciilor care 
sunt în mod normal furnizate în casele
rezidenţiale, locuinţe, asistenţei acordate
persoanelor în vârstă sau copiilor sau 
îngrijirii acordate persoanelor cu 
handicap.

Or. nl

Justificare

Natura serviciului este un criteriu mai clar pentru a face distincţii decât calificarea persoanei 
care furnizează serviciul. Pe lângă durata nevoii de asistenţă, caracterul strict medical 
diferenţiază de asemenea serviciile medicale de alte servicii. Asistenţa acordată persoanelor 
cu handicap, la fel ca şi asistenţa acordată persoanelor în vârstă şi copiilor, constituie un 
exemplu tipic de asistenţă pe termen lung care nu ar fi definită în mod normal drept un 
serviciu medical.
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Amendamentul 77
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” acoperă următoarele 
modalităţi de furnizare a asistenţei 
medicale:

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” acoperă doar utilizarea 
serviciilor de asistenţă medicală în 
străinătate.

– Utilizarea asistenţei medicale în alt stat 
membru (şi anume: un pacient care 
apelează la tratamentul unui furnizor de 
asistenţă medicală într-un alt stat 
membru); acest aspect se defineşte ca şi 
„mobilitatea pacienţilor”;

– Furnizarea transfrontalieră a asistenţei 
medicală (şi anume: livrarea serviciilor de 
pe teritoriul unui stat membru pe 
teritoriul altuia); cum ar fi, serviciile de 
telemedicină, diagnosticarea şi eliberarea 
de prescripţii de la distanţă, servicii de
laborator;

– Prezenţa permanentă a unui furnizor de 
asistenţă medicală (şi anume: stabilirea 
unui furnizor de asistenţă medicală într-
un alt stat membru); precum şi

– Prezenţa temporară a persoanelor (şi 
anume: mobilitatea cadrelor medicale, de 
exemplu, mutarea temporară în statul 
membru de origine a pacientului pentru 
furnizarea serviciilor la faţa locului).

Or. de
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Amendamentul 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” acoperă următoarele 
modalităţi de furnizare a asistenţei 
medicale:

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” acoperă recurgerea la 
asistenţă medicală într-un stat membru 
altul decât statul membru de reşedinţă de 
către pacienţi care decid să se deplaseze 
într-un alt stat membru pentru a primi 
asistenţă medicală în statul membru 
respectiv.

- Utilizarea asistenţei medicale în alt stat 
membru (şi anume: un pacient care 
apelează la tratamentul unui furnizor de 
asistenţă medicală într-un alt stat 
membru); acest aspect se defineşte ca şi 
„mobilitatea pacienţilor”;
- Furnizarea transfrontalieră a asistenţei 
medicală (şi anume: livrarea serviciilor de 
pe teritoriul unui stat membru pe 
teritoriul altuia); cum ar fi, serviciile de 
telemedicină, diagnosticarea şi eliberarea 
de prescripţii de la distanţă, servicii de 
laborator;
- Prezenţa permanentă a unui furnizor de 
asistenţă medicală (şi anume: stabilirea 
unui furnizor de asistenţă medicală într-
un alt stat membru); şi
- Prezenţa temporară a persoanelor (şi 
anume: mobilitatea cadrelor medicale, de 
exemplu, mutarea temporară în statul 
membru de origine a pacientului pentru 
furnizarea serviciilor la faţa locului).

Or. en
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Amendamentul 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto MusacchioKartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” acoperă următoarele 
modalităţi de furnizare a asistenţei 
medicale:

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” acoperă numai utilizarea 
asistenţei medicale în alt stat membru (şi 
anume: un pacient care apelează din 
proprie iniţiativă la tratamentul unui 
furnizor de asistenţă medicală într-un alt 
stat membru); acest aspect se defineşte ca 
şi „mobilitatea pacienţilor”;

- Utilizarea asistenţei medicale în alt stat 
membru (şi anume: un pacient care 
apelează la tratamentul unui furnizor de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru); 
acest aspect se defineşte ca şi „mobilitatea 
pacienţilor”;

- Furnizarea transfrontalieră a asistenţei 
medicală (şi anume: livrarea serviciilor de 
pe teritoriul unui stat membru pe 
teritoriul altuia); cum ar fi, serviciile de 
telemedicină, diagnosticarea şi eliberarea 
de prescripţii de la distanţă, servicii de 
laborator;
- Prezenţa permanentă a unui furnizor de 
asistenţă medicală (şi anume: stabilirea 
unui furnizor de asistenţă medicală într-
un alt stat membru); şi
- Prezenţa temporară a persoanelor (şi 
anume: mobilitatea cadrelor medicale, de 
exemplu, mutarea temporară în statul 
membru de origine a pacientului pentru 
furnizarea serviciilor la faţa locului).

Or. en

Justificare

Propunerea de directivă este aplicabilă doar mobilităţii pacienţilor. Prin urmare, noţiunea de 
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asistenţă medicală transfrontalieră ar trebui să fie limitată numai la mobilitatea pacienţilor.

Amendamentul 80
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” acoperă următoarele 
modalităţi de furnizare a asistenţei 
medicale:

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” acoperă următoarele 
modalităţi de furnizare a asistenţei 
medicale:

- Utilizarea asistenţei medicale în alt stat 
membru (şi anume: un pacient care 
apelează la tratamentul unui furnizor de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru); 
acest aspect se defineşte ca şi „mobilitatea 
pacienţilor”;

- Utilizarea asistenţei medicale în alt stat 
membru (şi anume: un pacient care 
apelează la tratamentul unui furnizor de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru); 
acest aspect se defineşte ca şi „mobilitatea 
pacienţilor”;

- Furnizarea transfrontalieră a asistenţei 
medicală (şi anume: livrarea serviciilor de 
pe teritoriul unui stat membru pe 
teritoriul altuia); cum ar fi, serviciile de 
telemedicină, diagnosticarea şi eliberarea 
de prescripţii de la distanţă, servicii de 
laborator;
- Prezenţa permanentă a unui furnizor de 
asistenţă medicală (şi anume: stabilirea 
unui furnizor de asistenţă medicală într-
un alt stat membru); şi
- Prezenţa temporară a persoanelor (şi 
anume: mobilitatea cadrelor medicale, de 
exemplu, mutarea temporară în statul 
membru de origine a pacientului pentru 
furnizarea serviciilor la faţa locului).

Or. en

Justificare

Prezenta directivă ar trebui să se concentreze numai asupra mobilităţii pacienţilor;
mobilitatea serviciilor de sănătate şi a personalului din domeniul sănătăţii ar trebui exclusă.
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Amendamentul 81
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” acoperă următoarele 
modalităţi de furnizare a asistenţei 
medicale:

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” înseamnă:

- Utilizarea asistenţei medicale în alt stat 
membru (şi anume: un pacient care 
apelează la tratamentul unui furnizor de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru); 
acest aspect se defineşte ca şi „mobilitatea 
pacienţilor”;

- O situaţie în care pacientul se 
deplasează fizic la un furnizor de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru decât cel 
în care este afiliat la sistemul de securitate 
socială, cu intenţia de a solicita servicii 
medicale; acest aspect se defineşte ca şi 
„mobilitatea pacienţilor”;

- Furnizarea transfrontalieră a asistenţei 
medicală (şi anume: livrarea serviciilor de 
pe teritoriul unui stat membru pe 
teritoriul altuia); cum ar fi, serviciile de 
telemedicină, diagnosticarea şi eliberarea 
de prescripţii de la distanţă, servicii de 
laborator;

- O situaţie în care serviciul medical 
depăşeşte frontierele, în mod virtual sau 
în alt mod: pacientul nu se deplasează 
fizic în alt stat membru, însă beneficiază, 
cu toate acestea, de servicii medicale de pe 
teritoriul unui alt stat membru decât cel în 
care este afiliat la sistemul de securitate 
socială, cum ar fi telechirurgie, 
consultaţie medicală, eliberarea unei 
reţete şi servicii de laborator la distanţă; 
acest aspect este denumit „telemedicină”;

- Prezenţa permanentă a unui furnizor de 
asistenţă medicală (şi anume: stabilirea 
unui furnizor de asistenţă medicală într-un 
alt stat membru); şi

- Prezenţa permanentă a unui furnizor de 
asistenţă medicală (şi anume: stabilirea 
unui furnizor de asistenţă medicală într-un 
alt stat membru);

- Prezenţa temporară a persoanelor (şi 
anume: mobilitatea cadrelor medicale, de 
exemplu, mutarea temporară în statul 
membru de origine a pacientului pentru 
furnizarea serviciilor la faţa locului).

- Prezenţa temporară a persoanelor (şi 
anume: mobilitatea cadrelor medicale, de 
exemplu, mutarea temporară în statul 
membru de origine a pacientului pentru 
furnizarea serviciilor la faţa locului); şi
- Achiziţionarea bunurilor care au 
legătură cu asistenţa medicală, cum ar fi 
dispozitivele medicale şi medicamentele, 
într-un alt stat membru decât cel în care 
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beneficiarul este afiliat la sistemul de 
securitate socială; aceasta poate fi 
realizată, însă nu în mod necesar, prin 
deplasarea fizică a pacientului în statul 
membru din urmă;

Or. nl

Justificare

Prima parte a amendamentului are ca scop îmbunătăţirea formulării. A doua parte se referă 
la achiziţionarea bunurilor ce au legătură cu asistenţa medicală care au făcut obiectul, între 
altele, hotărârii Decker, ce ar trebui introdusă într-o directivă menită să codifice hotărârile 
Kohll şi Decker. A treia parte reprezintă o clarificare.

Amendamentul 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” acoperă următoarele 
modalităţi de furnizare a asistenţei 
medicale:

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” acoperă următoarele 
modalităţi de furnizare a asistenţei 
medicale:

– Utilizarea asistenţei medicale în alt stat 
membru (şi anume: un pacient care 
apelează la tratamentul unui furnizor de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru); 
acest aspect se defineşte ca şi „mobilitatea 
pacienţilor”;

– Utilizarea asistenţei medicale în alt stat 
membru (şi anume: un pacient care 
apelează la tratamentul unui furnizor de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru); 
acest aspect se defineşte ca şi „mobilitatea 
pacienţilor”;

– Furnizarea transfrontalieră a asistenţei 
medicală (şi anume: livrarea serviciilor de 
pe teritoriul unui stat membru pe teritoriul 
altuia); cum ar fi, serviciile de 
telemedicină, diagnosticarea şi eliberarea 
de prescripţii de la distanţă, servicii de 
laborator;

– Furnizarea transfrontalieră a asistenţei 
medicală (şi anume: livrarea serviciilor de 
pe teritoriul unui stat membru pe teritoriul 
altuia); cum ar fi, serviciile de 
telemedicină, diagnosticarea şi eliberarea 
de prescripţii de la distanţă, servicii de 
laborator;

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

Or. es

Justificare

Noţiunea de asistenţă medicală transfrontalieră ar include atât mobilitatea propriu-zisă a 
pacientului, cât şi mobilitatea serviciilor de sănătate care pot fi furnizate la distanţă; se 
consideră că nu este oportună referirea în acest considerent la mobilitatea cadrelor medicale 
şi a furnizorilor de asistenţă medicală.

Amendamentul 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” acoperă următoarele 
modalităţi de furnizare a asistenţei 
medicale:

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” acoperă următoarele 
modalităţi de furnizare a asistenţei 
medicale:

– Utilizarea asistenţei medicale în alt stat 
membru (şi anume: un pacient care 
apelează la tratamentul unui furnizor de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru); 
acest aspect se defineşte ca şi „mobilitatea 
pacienţilor”;

– Utilizarea asistenţei medicale în alt stat 
membru (şi anume: un pacient care 
apelează la tratamentul unui furnizor de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru); 
acest aspect se defineşte ca şi „mobilitatea 
pacienţilor”;

– Furnizarea transfrontalieră a asistenţei 
medicală (şi anume: livrarea serviciilor de 
pe teritoriul unui stat membru pe teritoriul 
altuia); cum ar fi, serviciile de 
telemedicină, diagnosticarea şi eliberarea 
de prescripţii de la distanţă, servicii de 
laborator;

– Furnizarea transfrontalieră a asistenţei 
medicală (şi anume: livrarea serviciilor de 
pe teritoriul unui stat membru pe teritoriul 
altuia); cum ar fi, serviciile de 
telemedicină, diagnosticarea şi eliberarea 
de prescripţii de la distanţă, servicii de 
laborator;
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- Furnizarea de asistenţă medicală de 
urgenţă şi, pe baza unor reguli diferite, 
acordarea de îngrijire medicală 
pacienţilor care au ales să meargă în alt 
stat membru („statul membru de prestare 
a serviciului”) pentru a primi tratamentul 
planificat;

– Prezenţa permanentă a unui furnizor de 
asistenţă medicală (şi anume: stabilirea 
unui furnizor de asistenţă medicală într-un 
alt stat membru); şi 

– Prezenţa permanentă a unui furnizor de 
asistenţă medicală (şi anume: stabilirea 
unui furnizor de asistenţă medicală într-un 
alt stat membru); şi 

– Prezenţa temporară a persoanelor (şi 
anume: mobilitatea cadrelor medicale, de 
exemplu, mutarea temporară în statul 
membru de origine a pacientului pentru 
furnizarea serviciilor la faţa locului).

– Prezenţa temporară a persoanelor (şi 
anume: mobilitatea cadrelor medicale, de 
exemplu, mutarea temporară în statul 
membru de origine a pacientului pentru 
furnizarea serviciilor la faţa locului).

Or. it

Justificare

Şi în prezenta directivă ar trebui să se ţină seama de progresele realizate cu privire la cardul 
european de asigurări de sănătate şi să se reafirme dreptul pacienţilor de a fi trataţi în caz de 
urgenţă – oriunde s-ar afla aceştia – fără a întâmpina piedici legate de resursele lor 
financiare sau de statul membru de afiliere. 

Amendamentul 84
Kathy Sinnott

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” acoperă următoarele 
modalităţi de furnizare a asistenţei 
medicale:

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” acoperă următoarele 
modalităţi de furnizare a asistenţei 
medicale:

- Utilizarea asistenţei medicale în alt stat 
membru (şi anume: un pacient care 
apelează la tratamentul unui furnizor de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru); 
acest aspect se defineşte ca şi „mobilitatea 

- Utilizarea asistenţei medicale în alt stat 
membru (şi anume: un pacient care 
apelează la tratamentul unui furnizor de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru); 
acest aspect se defineşte ca şi „mobilitatea 
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pacienţilor”; pacienţilor”;
- Furnizarea transfrontalieră a asistenţei 
medicală (şi anume: livrarea serviciilor de 
pe teritoriul unui stat membru pe teritoriul 
altuia); cum ar fi, serviciile de 
telemedicină, diagnosticarea şi eliberarea 
de prescripţii de la distanţă, servicii de 
laborator;

- Furnizarea transfrontalieră a asistenţei 
medicală (şi anume: livrarea serviciilor de 
pe teritoriul unui stat membru pe teritoriul 
altuia); cum ar fi, serviciile de 
telemedicină, diagnosticarea şi eliberarea 
de prescripţii de la distanţă, servicii de 
laborator;

- Prezenţa permanentă a unui furnizor de 
asistenţă medicală (şi anume: stabilirea 
unui furnizor de asistenţă medicală într-un 
alt stat membru); şi

- Prezenţa permanentă a unui furnizor de 
asistenţă medicală (şi anume: stabilirea 
unui furnizor de asistenţă medicală într-un 
alt stat membru); şi

- Prezenţa temporară a persoanelor (şi 
anume: mobilitatea cadrelor medicale, de 
exemplu, mutarea temporară în statul 
membru de origine a pacientului pentru 
furnizarea serviciilor la faţa locului).

- Prezenţa temporară a persoanelor (şi 
anume: mobilitatea cadrelor medicale, de 
exemplu, mutarea temporară în statul 
membru de origine a pacientului pentru 
furnizarea serviciilor la faţa locului).

- Serviciile medicale de urgenţă, care 
gestionează apelurile la numărul de 
urgenţă european 112 şi care tratează 
victimele accidentelor şi situaţiile de 
urgenţă de anvergură, în special în zonele 
de frontieră.

Or. en

Justificare

Este evident că în caz de accident (sau dezastru) ar trebui să existe proceduri administrative 
minime privind 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.
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Amendamentul 85
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În plus, în sensul prezentei 
directive, noţiunea de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” acoperă serviciile 
medicale de urgenţă, care gestionează 
apelurile la numărul de urgenţă european 
112 şi care tratează victimele accidentelor 
şi situaţiile de urgenţă de anvergură, în 
special în zonele de frontieră.

Or. en

Amendamentul 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Astfel cum au consimţit statele 
membre în cadrul Concluziilor Consiliului 
privind valorile şi principiile comune ale 
sistemelor de sănătate din Uniunea 
Europeană, există o serie de principii de 
funcţionare comune ale sistemelor de 
sănătate din întreaga Comunitate. Aceste 
principii de funcţionare includ calitatea, 
siguranţa, îngrijirea bazate pe elemente de 
probă şi pe etică, implicarea pacientului, 
accesul la justiţie, dreptul fundamental la 
respectarea vieţii private în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum şi confidenţialitatea. Pacienţii, 
personalul medical şi autorităţile 
responsabile de sistemele de sănătate 
trebuie să se poată baza pe respectarea 
acestor principii comune şi pe structurile 
de punere în aplicare a acestor principii în 

(11) Astfel cum au consimţit statele 
membre în cadrul Concluziilor Consiliului 
privind valorile şi principiile comune ale 
sistemelor de sănătate din Uniunea 
Europeană, există o serie de principii de 
funcţionare comune ale sistemelor de 
sănătate din întreaga Comunitate. Aceste 
principii de funcţionare includ calitatea, 
siguranţa, îngrijirea bazate pe elemente de 
probă şi pe etică, implicarea pacientului, 
accesul la justiţie, dreptul fundamental la 
respectarea vieţii private în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum şi confidenţialitatea. Pacienţii, 
personalul medical şi autorităţile 
responsabile de sistemele de sănătate 
trebuie să se poată baza pe respectarea 
acestor principii comune şi pe structurile 
de punere în aplicare a acestor principii în 
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întreaga Comunitate. Prin urmare, este 
adecvat a solicita autorităţilor din statele 
membre, pe teritoriul cărora este acordată 
asistenţa medicală, asumarea 
responsabilităţii de a asigura respectarea 
acestor principii de funcţionare. Este 
necesară asigurarea încrederii pacienţilor în 
asistenţa medicală transfrontalieră, condiţie 
esenţială pentru realizarea mobilităţii 
pacienţilor şi liberei circulaţii a furnizării 
de asistenţă medicală în cadrul pieţei 
interne, precum şi pentru garantarea unui 
nivel ridicat de protecţie a sănătăţii.

întreaga Comunitate. Prin urmare, este 
adecvat a solicita autorităţilor din statele 
membre, pe teritoriul cărora este acordată 
asistenţa medicală, asumarea 
responsabilităţii de a asigura respectarea 
acestor principii de funcţionare. Este 
necesară asigurarea încrederii pacienţilor în 
asistenţa medicală transfrontalieră, condiţie 
esenţială pentru realizarea mobilităţii 
pacienţilor şi liberei circulaţii a furnizării 
de asistenţă medicală în cadrul pieţei 
interne, precum şi pentru garantarea unui 
nivel ridicat de protecţie a sănătăţii. Având 
în vedere aceste valori comune, se acceptă 
totuşi ca statele membre să ia decizii 
diferite din motive etice cu privire la 
disponibilitatea anumitor tratamente şi 
condiţiile concrete de acces. Prezenta 
directivă nu aduce atingere diversităţii 
etice. Nu obligă statele membre să 
furnizeze tratamente şi servicii pe 
teritoriul acestora sau să ramburseze 
costurile aferente respectivelor tratamente 
(primite într-un alt stat membru) dacă 
acestea nu sunt permise de legislaţia, 
reglementările sau codurile de conduită 
naţionale ale profesiilor medicale.

Or. en

Amendamentul 87
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Astfel cum au consimţit statele 
membre în cadrul Concluziilor Consiliului 
privind valorile şi principiile comune ale 
sistemelor de sănătate din Uniunea 
Europeană, există o serie de principii de 
funcţionare comune ale sistemelor de 
sănătate din întreaga Comunitate. Aceste 

(11) Astfel cum au consimţit statele 
membre în cadrul Concluziilor Consiliului 
privind valorile şi principiile comune ale 
sistemelor de sănătate din Uniunea 
Europeană, există o serie de principii de 
funcţionare comune ale sistemelor de 
sănătate din întreaga Comunitate. Aceste 
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principii de funcţionare includ calitatea, 
siguranţa, îngrijirea bazate pe elemente de 
probă şi pe etică, implicarea pacientului, 
accesul la justiţie, dreptul fundamental la 
respectarea vieţii private în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum şi confidenţialitatea. Pacienţii, 
personalul medical şi autorităţile 
responsabile de sistemele de sănătate 
trebuie să se poată baza pe respectarea 
acestor principii comune şi pe structurile 
de punere în aplicare a acestor principii în 
întreaga Comunitate. Prin urmare, este 
adecvat a solicita autorităţilor din statele 
membre, pe teritoriul cărora este acordată 
asistenţa medicală, asumarea 
responsabilităţii de a asigura respectarea 
acestor principii de funcţionare. Este 
necesară asigurarea încrederii pacienţilor în 
asistenţa medicală transfrontalieră, condiţie 
esenţială pentru realizarea mobilităţii 
pacienţilor şi liberei circulaţii a furnizării 
de asistenţă medicală în cadrul pieţei 
interne, precum şi pentru garantarea unui 
nivel ridicat de protecţie a sănătăţii.

principii de funcţionare includ calitatea, 
siguranţa, îngrijirea bazate pe elemente de 
probă şi pe etică, implicarea pacientului, 
accesul la justiţie, dreptul fundamental la 
respectarea vieţii private în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum şi confidenţialitatea. Pacienţii, 
personalul medical şi autorităţile 
responsabile de sistemele de sănătate 
trebuie să se poată baza pe respectarea 
acestor principii comune şi pe structurile 
de punere în aplicare a acestor principii în 
întreaga Comunitate. Prin urmare, este 
adecvat a solicita autorităţilor din statele 
membre, pe teritoriul cărora este acordată 
asistenţa medicală, asumarea 
responsabilităţii de a asigura respectarea 
acestor principii de funcţionare. Este 
necesară asigurarea încrederii pacienţilor în 
asistenţa medicală transfrontalieră, condiţie 
esenţială pentru realizarea mobilităţii 
pacienţilor şi liberei circulaţii a furnizării 
de asistenţă medicală în cadrul pieţei 
interne, precum şi pentru garantarea unui 
nivel ridicat de protecţie a sănătăţii. Având 
în vedere aceste valori comune, se acceptă 
totuşi ca statele membre să ia decizii 
diferite din motive etice cu privire la 
disponibilitatea anumitor tratamente şi 
condiţiile concrete de acces. Prezenta 
directivă nu aduce atingere diversităţii 
etice. Nu obligă statele membre să 
furnizeze tratamente şi servicii pe 
teritoriul acestora sau să ramburseze 
costurile aferente respectivelor tratamente 
(primite într-un alt stat membru) dacă 
acestea nu sunt permise de legislaţia, 
reglementările sau codurile de conduită 
naţionale ale profesiilor medicale.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Astfel cum au consimţit statele 
membre în cadrul Concluziilor Consiliului 
privind valorile şi principiile comune ale 
sistemelor de sănătate din Uniunea 
Europeană, există o serie de principii de 
funcţionare comune ale sistemelor de 
sănătate din întreaga Comunitate. Aceste 
principii de funcţionare includ calitatea, 
siguranţa, îngrijirea bazate pe elemente de 
probă şi pe etică, implicarea pacientului, 
accesul la justiţie, dreptul fundamental la 
respectarea vieţii private în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum şi confidenţialitatea. Pacienţii, 
personalul medical şi autorităţile 
responsabile de sistemele de sănătate 
trebuie să se poată baza pe respectarea 
acestor principii comune şi pe structurile 
de punere în aplicare a acestor principii în 
întreaga Comunitate. Prin urmare, este 
adecvat a solicita autorităţilor din statele 
membre, pe teritoriul cărora este acordată 
asistenţa medicală, asumarea 
responsabilităţii de a asigura respectarea 
acestor principii de funcţionare. Este 
necesară asigurarea încrederii pacienţilor în 
asistenţa medicală transfrontalieră, condiţie 
esenţială pentru realizarea mobilităţii 
pacienţilor şi liberei circulaţii a furnizării 
de asistenţă medicală în cadrul pieţei 
interne, precum şi pentru garantarea unui 
nivel ridicat de protecţie a sănătăţii. 

(11) Astfel cum au consimţit statele 
membre în cadrul Concluziilor Consiliului 
privind valorile şi principiile comune ale 
sistemelor de sănătate din Uniunea 
Europeană, există o serie de principii de 
funcţionare comune ale sistemelor de 
sănătate din întreaga Comunitate. Aceste 
principii de funcţionare includ calitatea, 
siguranţa, îngrijirea bazate pe elemente de 
probă şi pe etică, implicarea pacientului, 
accesul la justiţie, dreptul fundamental la 
respectarea vieţii private în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum şi confidenţialitatea. Pacienţii, 
personalul medical şi autorităţile 
responsabile de sistemele de sănătate 
trebuie să se poată baza pe respectarea 
acestor principii comune şi pe structurile 
de punere în aplicare a acestor principii în 
întreaga Comunitate. Prin urmare, este 
adecvat a solicita autorităţilor din statele 
membre, pe teritoriul cărora este acordată 
asistenţa medicală, asumarea 
responsabilităţii de a asigura respectarea 
acestor principii de funcţionare şi, în orice 
caz, de a furniza asistenţa medicală 
necesară pentru administrarea 
tratamentului în caz de urgenţă. Este 
necesară asigurarea încrederii pacienţilor în 
asistenţa medicală transfrontalieră, condiţie 
esenţială pentru realizarea mobilităţii 
pacienţilor şi liberei circulaţii a furnizării 
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de asistenţă medicală în cadrul pieţei 
interne, precum şi pentru garantarea unui 
nivel ridicat de protecţie a sănătăţii. 

Or. it

Justificare

Şi în prezenta directivă ar trebui să se ţină seama de progresele realizate cu privire la cardul 
european de asigurări de sănătate şi să se reafirme dreptul pacienţilor de a fi trataţi în caz de 
urgenţă – oriunde s-ar afla aceştia – fără a întâmpina piedici legate de resursele lor 
financiare sau de statul membru de afiliere.

Amendamentul 89
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Toate tratamentele medicale, cu 
excepţia celor de bază, necesită un proces 
de organizare din ce în ce mai complex. 
Calitatea tratamentelor medicale depinde 
de macro-elemente, cum ar fi nivelul de 
formare profesională al operatorilor, 
cerinţele tehnologice şi de infrastructură, 
organizarea şi resursele disponibile. 

Or. en

Justificare

Orice tratament medical poate avea o complexitate din ce în ce mai mare, de la un nivel 
elementar, care poate fi realizat printr-un tratament simplu şi nu necesită organizare, până la 
procese din ce în ce mai complexe care necesită multe tratamente diferite, categorii 
profesionale diferite şi, uneori, medii diferite. 
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Amendamentul 90
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Considerentul 11b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Informaţiile la care pacienţii au 
acces liber trebuie să fie exacte şi 
transparente şi trebuie să arate, într-un 
mod uşor de înţeles chiar şi pentru o 
persoană care nu este specialist, 
rezultatele certificărilor primite şi 
recunoscute de toate statele membre, 
inclusiv indicaţii referitoare la lipsurile 
privind siguranţa şi calitatea serviciilor 
furnizate.

Or. en

Justificare

Pacienţii trebuie să aibă acces, prin orice mijloace, la informaţii exacte şi transparente care 
să arate, la un nivel care nu este adresat specialiştilor, certificările primite şi recunoscute de 
toate statele membre referitoare la informaţiile respective considerate fundamentale pentru 
ca structura medicală respectivă să poată obţine acreditarea în ţara respectivă.

Amendamentul 91
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Având în vedere că este imposibil să 
se anticipeze dacă un anumit furnizor de 
asistenţă medicală va furniza asistenţă 
medicală unui pacient dintr-un alt stat 
membru sau unui pacient din acelaşi stat 
membru, este necesar ca cerinţele privind 
asigurarea unor servicii medicale în 
conformitate cu principii comune şi 
standarde clare de calitate şi siguranţă să 
fie aplicabile tuturor tipurilor de asistenţă 

(12) Având în vedere că este imposibil să 
se anticipeze dacă un anumit furnizor de 
asistenţă medicală va furniza asistenţă 
medicală unui pacient dintr-un alt stat 
membru sau unui pacient din acelaşi stat 
membru, este necesar ca cerinţele privind 
asigurarea unor servicii medicale în 
conformitate cu principii comune şi 
standarde clare de calitate şi siguranţă să 
fie aplicabile tuturor tipurilor de asistenţă 
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medicală pentru a garanta libertatea de a 
furniza şi de a beneficia de asistenţă 
medicală transfrontalieră, fapt ce constituie 
obiectivul directivei. Autorităţile statelor 
membre trebuie să respecte valorile 
fundamentale comune de universalitate, 
acces la îngrijire de bună calitate, echitate 
şi solidaritate, recunoscute deja pe scară
largă de către instituţiile comunitare şi de 
către toate statele membre ca valori pe 
care sistemele de sănătate din Europa le 
împărtăşesc. Statele membre trebuie să 
garanteze, de asemenea, respectarea 
acestor valori în ceea ce priveşte pacienţii 
şi cetăţenii provenind din alt stat membru, 
precum şi aplicarea unui tratament 
echitabil tuturor pacienţilor pe baza 
nevoilor medicale ale acestora şi nu pe 
baza afilierii la regimul de securitate 
socială dintr-un anumit stat membru. În 
acest fel, statele membre trebuie să 
respecte principiul libertăţii de circulaţie în 
cadrul pieţei interne, principiul 
nediscriminării, printre altele, pe baza 
naţionalităţii (sau, în cazul persoanelor 
juridice, pe baza statului membru în care 
îşi au sediul), principiul necesităţii şi al 
proporţionalităţii restricţiilor cu privire la 
libera circulaţie. Cu toate acestea, nicio 
dispoziţie din prezenta directivă nu solicită 
furnizorilor de asistenţă medicală să 
accepte pentru un tratament planificat 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.

medicală. Acest lucru este necesar pentru 
a garanta libertatea de a furniza şi de a 
beneficia de asistenţă medicală 
transfrontalieră. Autorităţile statelor 
membre trebuie să respecte valorile 
fundamentale comune de universalitate, 
acces la îngrijire de bună calitate, echitate 
şi solidaritate. Acestea reprezintă, în cele 
din urmă, valori adoptate în mod unanim 
de către instituţiile comunitare şi de către
sistemele medicale din toate statele 
membre. Statele membre trebuie să 
garanteze, de asemenea, respectarea 
acestor valori în ceea ce priveşte pacienţii 
şi cetăţenii provenind din alt stat membru, 
precum şi aplicarea unui tratament 
echitabil tuturor pacienţilor pe baza 
nevoilor medicale ale acestora şi nu pe 
baza afilierii la regimul de securitate 
socială dintr-un anumit stat membru. În 
acest fel, statele membre trebuie să 
respecte principiul libertăţii de circulaţie în 
cadrul pieţei interne, principiul 
nediscriminării, printre altele, pe baza 
naţionalităţii sau a locului de stabilire şi
principiul necesităţii şi al proporţionalităţii 
restricţiilor cu privire la libera circulaţie. 
Aceasta implică faptul că prezenta 
directivă nu solicită în niciun caz 
furnizorilor de asistenţă medicală să 
accepte pentru un tratament planificat
pacienţii provenind din alte state membre 
sau să le aplice aceleaşi tarife ca cele 
aplicate propriilor lor pacienţi.
Obstacolele din calea libertăţii de mişcare 
pot fi permise pe baza unor motive 
întemeiate de interes public, de exemplu 
dacă afluxul de pacienţi subminează sau 
poate submina capacitatea sau echilibrul 
financiar al sistemului medical.

Or. nl

Justificare

Prima parte: o mai bună formulare. A doua parte: şi în acest caz ar trebui să se ţină seama de 
motivele întemeiate de interes public referitoare la competenţele statului membru de a-şi 
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organiza şi finanţa sistemul de asistenţă (cf. între altele, jurisprudenţa derivată din hotărârea 
Ferlini).

Amendamentul 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Având în vedere că este imposibil să 
se anticipeze dacă un anumit furnizor de 
asistenţă medicală va furniza asistenţă 
medicală unui pacient dintr-un alt stat 
membru sau unui pacient din acelaşi stat 
membru, este necesar ca cerinţele privind 
asigurarea unor servicii medicale în 
conformitate cu principii comune şi 
standarde clare de calitate şi siguranţă să 
fie aplicabile tuturor tipurilor de asistenţă 
medicală pentru a garanta libertatea de a
furniza şi de a beneficia de asistenţă 
medicală transfrontalieră, fapt ce constituie 
obiectivul directivei. Autorităţile statelor 
membre trebuie să respecte valorile 
fundamentale comune de universalitate, 
acces la îngrijire de bună calitate, echitate 
şi solidaritate, recunoscute deja pe scară 
largă de către instituţiile comunitare şi de 
către toate statele membre ca valori pe care 
sistemele de sănătate din Europa le 
împărtăşesc. Statele membre trebuie să 
garanteze, de asemenea, respectarea 
acestor valori în ceea ce priveşte pacienţii 
şi cetăţenii provenind din alt stat membru, 
precum şi aplicarea unui tratament 
echitabil tuturor pacienţilor pe baza 
nevoilor medicale ale acestora şi nu pe 
baza afilierii la regimul de securitate 
socială dintr-un anumit stat membru. În 
acest fel, statele membre trebuie să 
respecte principiul libertăţii de circulaţie în 
cadrul pieţei interne, principiul 
nediscriminării, printre altele, pe baza 
naţionalităţii (sau, în cazul persoanelor 

(12) Având în vedere că este imposibil să 
se anticipeze dacă un anumit furnizor de 
asistenţă medicală va furniza asistenţă 
medicală unui pacient dintr-un alt stat 
membru sau unui pacient din acelaşi stat 
membru, este necesar ca cerinţele privind 
asigurarea unor servicii medicale în 
conformitate cu principii comune şi 
standarde clare de calitate şi siguranţă să 
fie aplicabile tuturor tipurilor de asistenţă 
medicală pentru a garanta libertatea de a 
beneficia de asistenţă medicală 
transfrontalieră, fapt ce constituie 
obiectivul directivei. Autorităţile statelor 
membre trebuie să respecte valorile 
fundamentale comune de universalitate, 
acces la îngrijire de bună calitate, echitate 
şi solidaritate, recunoscute deja pe scară 
largă de către instituţiile comunitare şi de 
către toate statele membre ca valori pe care 
sistemele de sănătate din Europa le 
împărtăşesc. Statele membre trebuie să 
garanteze, de asemenea, respectarea 
acestor valori în ceea ce priveşte pacienţii 
şi cetăţenii provenind din alt stat membru, 
precum şi aplicarea unui tratament 
echitabil tuturor pacienţilor pe baza 
nevoilor medicale ale acestora şi nu pe 
baza afilierii la regimul de securitate 
socială dintr-un anumit stat membru. În 
acest fel, statele membre trebuie să 
respecte principiul libertăţii de circulaţie în 
cadrul pieţei interne, principiul 
nediscriminării, printre altele, pe baza 
naţionalităţii, principiul necesităţii şi al 
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juridice, pe baza statului membru în care 
îşi au sediul), principiul necesităţii şi al 
proporţionalităţii restricţiilor cu privire la 
libera circulaţie. Cu toate acestea, nicio 
dispoziţie din prezenta directivă nu solicită 
furnizorilor de asistenţă medicală să 
accepte pentru un tratament planificat 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.

proporţionalităţii restricţiilor cu privire la 
libera circulaţie. Cu toate acestea, nicio 
dispoziţie din prezenta directivă nu solicită 
furnizorilor de asistenţă medicală să 
accepte pentru un tratament planificat 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. Cu toate 
acestea ar trebui să existe dispoziţii 
speciale pentru victimele accidentelor şi 
situaţiile de urgenţă de anvergură care 
necesită tratament medical de urgenţă.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 93
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Având în vedere că este imposibil să 
se anticipeze dacă un anumit furnizor de 
asistenţă medicală va furniza asistenţă 
medicală unui pacient dintr-un alt stat 
membru sau unui pacient din acelaşi stat 
membru, este necesar ca cerinţele privind 
asigurarea unor servicii medicale în 
conformitate cu principii comune şi 
standarde clare de calitate şi siguranţă să 
fie aplicabile tuturor tipurilor de asistenţă 
medicală pentru a garanta libertatea de a 
furniza şi de a beneficia de asistenţă 
medicală transfrontalieră, fapt ce constituie 
obiectivul directivei. Autorităţile statelor 
membre trebuie să respecte valorile 
fundamentale comune de universalitate, 
acces la îngrijire de bună calitate, echitate 

(12) Având în vedere că este imposibil să 
se anticipeze dacă un anumit furnizor de 
asistenţă medicală va furniza asistenţă 
medicală unui pacient dintr-un alt stat 
membru sau unui pacient din acelaşi stat 
membru, este necesar ca cerinţele privind 
asigurarea unor servicii medicale în 
conformitate cu principii comune şi 
standarde clare de calitate şi siguranţă să 
fie aplicabile tuturor tipurilor de asistenţă 
medicală pentru a garanta libertatea de a 
furniza şi de a beneficia de asistenţă 
medicală transfrontalieră, fapt ce constituie 
obiectivul directivei. Autorităţile statelor 
membre trebuie să respecte valorile 
fundamentale comune de universalitate, 
acces la îngrijire de bună calitate, echitate 
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şi solidaritate, recunoscute deja pe scară 
largă de către instituţiile comunitare şi de 
către toate statele membre ca valori pe care 
sistemele de sănătate din Europa le 
împărtăşesc. Statele membre trebuie să 
garanteze, de asemenea, respectarea 
acestor valori în ceea ce priveşte pacienţii 
şi cetăţenii provenind din alt stat membru, 
precum şi aplicarea unui tratament 
echitabil tuturor pacienţilor pe baza 
nevoilor medicale ale acestora şi nu pe 
baza afilierii la regimul de securitate 
socială dintr-un anumit stat membru. În 
acest fel, statele membre trebuie să 
respecte principiul libertăţii de circulaţie în 
cadrul pieţei interne, principiul 
nediscriminării, printre altele, pe baza 
naţionalităţii (sau, în cazul persoanelor 
juridice, pe baza statului membru în care 
îşi au sediul), principiul necesităţii şi al 
proporţionalităţii restricţiilor cu privire la 
libera circulaţie. Cu toate acestea, nicio 
dispoziţie din prezenta directivă nu solicită 
furnizorilor de asistenţă medicală să 
accepte pentru un tratament planificat 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.

şi solidaritate, recunoscute deja pe scară 
largă de către instituţiile comunitare şi de 
către toate statele membre ca valori pe care 
sistemele de sănătate din Europa le 
împărtăşesc. Statele membre trebuie să 
garanteze, de asemenea, respectarea 
acestor valori în ceea ce priveşte pacienţii 
şi cetăţenii provenind din alt stat membru, 
precum şi aplicarea unui tratament 
echitabil tuturor pacienţilor (ceea ce 
înseamnă, de asemenea, în mod expres că 
nu se face nicio discriminare împotriva 
pacienţilor şi furnizorilor naţionali), pe 
baza nevoilor medicale ale acestora şi nu 
pe baza afilierii la regimul de securitate 
socială dintr-un anumit stat membru. În 
acest fel, statele membre trebuie să 
respecte principiul libertăţii de circulaţie în 
cadrul pieţei interne, principiul 
nediscriminării, printre altele, pe baza 
naţionalităţii (sau, în cazul persoanelor 
juridice, pe baza statului membru în care 
îşi au sediul), principiul necesităţii şi al 
proporţionalităţii restricţiilor cu privire la 
libera circulaţie. Cu toate acestea, nicio 
dispoziţie din prezenta directivă nu solicită 
furnizorilor de asistenţă medicală să 
accepte pentru un tratament planificat 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. de

Amendamentul 94
Nicolae Vlad Popa

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Având în vedere că este imposibil să 
se anticipeze dacă un anumit furnizor de 

(12) Având în vedere că este imposibil să 
se anticipeze dacă un anumit furnizor de 
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asistenţă medicală va furniza asistenţă 
medicală unui pacient dintr-un alt stat 
membru sau unui pacient din acelaşi stat 
membru, este necesar ca cerinţele privind 
asigurarea unor servicii medicale în 
conformitate cu principii comune şi 
standarde clare de calitate şi siguranţă să 
fie aplicabile tuturor tipurilor de asistenţă 
medicală pentru a garanta libertatea de a 
furniza şi de a beneficia de asistenţă 
medicală transfrontalieră, fapt ce constituie 
obiectivul directivei. Autorităţile statelor 
membre trebuie să respecte valorile 
fundamentale comune de universalitate, 
acces la îngrijire de bună calitate, echitate 
şi solidaritate, recunoscute deja pe scară 
largă de către instituţiile comunitare şi de 
către toate statele membre ca valori pe care 
sistemele de sănătate din Europa le 
împărtăşesc. Statele membre trebuie să 
garanteze, de asemenea, respectarea 
acestor valori în ceea ce priveşte pacienţii 
şi cetăţenii provenind din alt stat membru, 
precum şi aplicarea unui tratament 
echitabil tuturor pacienţilor pe baza 
nevoilor medicale ale acestora şi nu pe 
baza afilierii la regimul de securitate 
socială dintr-un anumit stat membru. În 
acest fel, statele membre trebuie să 
respecte principiul libertăţii de circulaţie în 
cadrul pieţei interne, principiul 
nediscriminării, printre altele, pe baza 
naţionalităţii (sau, în cazul persoanelor 
juridice, pe baza statului membru în care 
îşi au sediul), principiul necesităţii şi al 
proporţionalităţii restricţiilor cu privire la 
libera circulaţie. Cu toate acestea, nicio 
dispoziţie din prezenta directivă nu solicită 
furnizorilor de asistenţă medicală să 
accepte pentru un tratament planificat 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.

asistenţă medicală va furniza asistenţă 
medicală unui pacient dintr-un alt stat 
membru sau unui pacient din acelaşi stat 
membru, este necesar ca cerinţele privind 
asigurarea unor servicii medicale în 
conformitate cu principii comune şi 
standarde clare de calitate şi siguranţă să 
fie aplicabile tuturor tipurilor de asistenţă 
medicală pentru a garanta libertatea de a 
furniza şi de a beneficia de asistenţă 
medicală transfrontalieră, fapt ce constituie 
obiectivul directivei. Autorităţile statelor 
membre trebuie să respecte valorile 
fundamentale comune de universalitate, 
acces la îngrijire de bună calitate, echitate 
şi solidaritate, recunoscute deja pe scară 
largă de către instituţiile comunitare şi de 
către toate statele membre ca valori pe care 
sistemele de sănătate din Europa le 
împărtăşesc. Statele membre trebuie să 
garanteze, de asemenea, respectarea 
acestor valori în ceea ce priveşte pacienţii 
şi cetăţenii provenind din alt stat membru, 
precum şi aplicarea unui tratament 
echitabil tuturor pacienţilor pe baza 
nevoilor medicale ale acestora şi nu pe 
baza afilierii la regimul de securitate 
socială dintr-un anumit stat membru. În 
acest fel, statele membre trebuie să 
respecte principiul libertăţii de circulaţie a 
persoanelor fizice şi juridice în cadrul 
pieţei interne, principiul nediscriminării, 
printre altele, pe baza naţionalităţii, 
principiul necesităţii şi al proporţionalităţii 
restricţiilor cu privire la libera circulaţie.
Cu toate acestea, nicio dispoziţie din 
prezenta directivă nu solicită furnizorilor 
de asistenţă medicală să accepte pentru un 
tratament planificat 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
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Justificare

Textul iniţial se referea atât la persoanele fizice ca beneficiari ai asistenţei medicale, cât şi la 
persoanele juridice ca furnizori de asistenţă medicală. Noţiunea de „individ” nu este clară.

Amendamentul 95
John Bowis

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere că este imposibil să se 
anticipeze dacă un anumit furnizor de 
asistenţă medicală va furniza asistenţă 
medicală unui pacient dintr-un alt stat 
membru sau unui pacient din acelaşi stat 
membru, este necesar ca cerinţele privind 
asigurarea unor servicii medicale în 
conformitate cu principii comune şi
standarde clare de calitate şi siguranţă să 
fie aplicabile tuturor tipurilor de asistenţă 
medicală pentru a garanta libertatea de a 
furniza şi de a beneficia de asistenţă 
medicală transfrontalieră, fapt ce constituie 
obiectivul directivei. Autorităţile statelor 
membre trebuie să respecte valorile 
fundamentale comune de universalitate, 
acces la îngrijire de bună calitate, echitate 
şi solidaritate, recunoscute deja pe scară 
largă de către instituţiile comunitare şi de 
către toate statele membre ca valori pe care 
sistemele de sănătate din Europa le 
împărtăşesc. Statele membre trebuie să 
garanteze, de asemenea, respectarea 
acestor valori în ceea ce priveşte pacienţii 
şi cetăţenii provenind din alt stat membru, 
precum şi aplicarea unui tratament 
echitabil tuturor pacienţilor pe baza 
nevoilor medicale ale acestora şi nu pe 
baza afilierii la regimul de securitate 
socială dintr-un anumit stat membru. În 
acest fel, statele membre trebuie să 
respecte principiul libertăţii de circulaţie în 
cadrul pieţei interne, principiul 
nediscriminării, printre altele, pe baza 
naţionalităţii (sau, în cazul persoanelor 

Având în vedere că este imposibil să se 
anticipeze dacă un anumit furnizor de 
asistenţă medicală va furniza asistenţă 
medicală unui pacient dintr-un alt stat 
membru sau unui pacient din acelaşi stat 
membru, este necesar ca cerinţele privind 
asigurarea unor servicii medicale în 
conformitate cu principii comune şi 
standarde clare de calitate şi siguranţă să 
fie aplicabile tuturor tipurilor de asistenţă 
medicală pentru a garanta libertatea de a 
furniza şi de a beneficia de asistenţă 
medicală transfrontalieră, fapt ce constituie 
obiectivul directivei. Autorităţile statelor 
membre trebuie să respecte valorile 
fundamentale comune de universalitate, 
acces la îngrijire de bună calitate, echitate 
şi solidaritate, recunoscute deja pe scară 
largă de către instituţiile comunitare şi de 
către toate statele membre ca valori pe care 
sistemele de sănătate din Europa le 
împărtăşesc. Statele membre trebuie să 
garanteze, de asemenea, respectarea 
acestor valori în ceea ce priveşte pacienţii 
şi cetăţenii provenind din alt stat membru, 
precum şi aplicarea unui tratament 
echitabil tuturor pacienţilor pe baza 
nevoilor medicale ale acestora şi nu pe 
baza afilierii la regimul de securitate 
socială dintr-un anumit stat membru. În 
acest fel, statele membre trebuie să 
respecte principiul libertăţii de circulaţie în 
cadrul pieţei interne, principiul 
nediscriminării, printre altele, pe baza 
naţionalităţii (sau, în cazul persoanelor 
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juridice, pe baza statului membru în care 
îşi au sediul), principiul necesităţii şi al 
proporţionalităţii restricţiilor cu privire la 
libera circulaţie. Cu toate acestea, nicio 
dispoziţie din prezenta directivă nu solicită 
furnizorilor de asistenţă medicală să 
accepte pentru un tratament planificat 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. 

juridice, pe baza statului membru în care
îşi au sediul), principiul necesităţii şi al 
proporţionalităţii restricţiilor cu privire la 
libera circulaţie. Cu toate acestea, nicio 
dispoziţie din prezenta directivă nu solicită 
furnizorilor de asistenţă medicală să 
accepte pentru un tratament planificat 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. Pentru a 
permite pacienţilor să facă alegeri în 
cunoştinţă de cauză în cazul în care 
intenţionează să primească asistenţă 
medicală într-un al stat membru, statele 
membre garantează că pacienţii primesc, 
la cerere, informaţiile pertinente 
referitoare la normele privind sănătatea şi 
calitatea asistenţei medicale aplicate de 
statul membru unde se realizează 
tratamentul, precum şi la caracteristicile 
asistenţei medicale prestate de către un 
anumit furnizor de asistenţă medicală. 
Aceste informaţii sunt puse la dispoziţia 
publicului şi în formate accesibile pentru 
persoanele cu handicap.

Or. en

Amendamentul 96
Kathy Sinnott

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Având în vedere că este imposibil să 
se anticipeze dacă un anumit furnizor de 
asistenţă medicală va furniza asistenţă 
medicală unui pacient dintr-un alt stat 
membru sau unui pacient din acelaşi stat 
membru, este necesar ca cerinţele privind 
asigurarea unor servicii medicale în 
conformitate cu principii comune şi 

(12) Având în vedere că este imposibil să 
se anticipeze dacă un anumit furnizor de 
asistenţă medicală va furniza asistenţă 
medicală unui pacient dintr-un alt stat 
membru sau unui pacient din acelaşi stat 
membru, este necesar ca cerinţele privind 
asigurarea unor servicii medicale în 
conformitate cu principii comune şi 
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standarde clare de calitate şi siguranţă să 
fie aplicabile tuturor tipurilor de asistenţă 
medicală pentru a garanta libertatea de a 
furniza şi de a beneficia de asistenţă 
medicală transfrontalieră, fapt ce constituie 
obiectivul directivei. Autorităţile statelor 
membre trebuie să respecte valorile 
fundamentale comune de universalitate, 
acces la îngrijire de bună calitate, echitate 
şi solidaritate, recunoscute deja pe scară 
largă de către instituţiile comunitare şi de 
către toate statele membre ca valori pe care 
sistemele de sănătate din Europa le 
împărtăşesc. Statele membre trebuie să 
garanteze, de asemenea, respectarea 
acestor valori în ceea ce priveşte pacienţii 
şi cetăţenii provenind din alt stat membru, 
precum şi aplicarea unui tratament 
echitabil tuturor pacienţilor pe baza 
nevoilor medicale ale acestora şi nu pe 
baza afilierii la regimul de securitate 
socială dintr-un anumit stat membru. În 
acest fel, statele membre trebuie să 
respecte principiul libertăţii de circulaţie în 
cadrul pieţei interne, principiul 
nediscriminării, printre altele, pe baza 
naţionalităţii (sau, în cazul persoanelor 
juridice, pe baza statului membru în care 
îşi au sediul), principiul necesităţii şi al 
proporţionalităţii restricţiilor cu privire la 
libera circulaţie. Cu toate acestea, nicio 
dispoziţie din prezenta directivă nu solicită 
furnizorilor de asistenţă medicală să 
accepte pentru un tratament planificat 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. 

standarde clare de calitate şi siguranţă să 
fie aplicabile tuturor tipurilor de asistenţă 
medicală pentru a garanta libertatea de a 
furniza şi de a beneficia de asistenţă 
medicală transfrontalieră, fapt ce constituie 
obiectivul directivei. Autorităţile statelor 
membre trebuie să respecte valorile 
fundamentale comune de universalitate, 
acces la îngrijire de bună calitate, echitate 
şi solidaritate, recunoscute deja pe scară 
largă de către instituţiile comunitare şi de 
către toate statele membre ca valori pe care 
sistemele de sănătate din Europa le 
împărtăşesc. Statele membre trebuie să 
garanteze, de asemenea, respectarea 
acestor valori în ceea ce priveşte pacienţii 
şi cetăţenii provenind din alt stat membru, 
precum şi aplicarea unui tratament 
echitabil tuturor pacienţilor pe baza 
nevoilor medicale ale acestora şi nu pe 
baza afilierii la regimul de securitate 
socială dintr-un anumit stat membru. În 
acest fel, statele membre trebuie să 
respecte principiul libertăţii de circulaţie în 
cadrul pieţei interne, principiul 
nediscriminării, printre altele, pe baza 
naţionalităţii (sau, în cazul persoanelor 
juridice, pe baza statului membru în care 
îşi au sediul), principiul necesităţii şi al 
proporţionalităţii restricţiilor cu privire la 
libera circulaţie. Cu toate acestea, nicio 
dispoziţie din prezenta directivă nu solicită 
furnizorilor de asistenţă medicală să 
accepte pentru un tratament planificat 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. Cu toate 
acestea ar trebui să existe dispoziţii 
speciale pentru victimele accidentelor şi 
situaţiile de urgenţă de anvergură care 
necesită tratament medical de urgenţă. 

Or. en
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Justificare

Este evident că în caz de accident (sau dezastru) 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.

Amendamentul 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În sensul jurisprudenţei Curţii de 
Justiţie (hotărârea din 11 martie 2004, 
Comisia/Franţa C-496/01), în cazul 
inexistenţei unor măsuri de armonizare, 
legislaţia comunitară nu împiedică un stat 
membru să impună, în cadrul unui sistem 
de autorizare, nivelul său de protecţie a 
sănătăţii publice furnizorilor de asistenţă 
medicală cu sediul într-un alt stat 
membru şi care doresc să ofere servicii 
pacienţilor asiguraţi în primul stat 
membru.  Totuşi condiţiile care trebuie 
îndeplinite în vederea obţinerii 
autorizaţiei nu se pot suprapune 
condiţiilor legale echivalente care au fost 
deja satisfăcute în statul membru de 
stabilire.

Or. es

Justificare

Este o măsură prin care se garantează cetăţenilor că standardele de calitate sunt cel puţin 
echivalente celor din statul membru de afiliere.
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Amendamentul 98
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În plus, pacienţii din alte state 
membre ar trebui să se bucure de 
tratament egal cu resortisanţii statului 
membru în care are loc tratamentul şi,
conform principiilor generale de echitate şi 
nediscriminare, aşa cum sunt recunoscute 
de articolul 21 din Cartă, aceştia nu ar 
trebui, în niciun caz, să fie discriminaţi pe 
criterii de sex, rasă, culoare, origine etnică 
sau socială, caracteristici genetice, limbă, 
religie sau convingeri, opinii politice sau 
pe baza oricăror alte opinii, apartenenţă la 
o minoritate naţională, bunuri deţinute, 
naştere, invaliditate, vârstă sau orientare 
sexuală. Pot exista diferenţe între statele 
membre în ceea ce priveşte tratamentul 
acordat diferitelor grupuri de pacienţi doar 
dacă pot demonstra că acest lucru este 
justificat de motive medicale legitime, cum 
ar fi în cazul măsurilor specifice pentru 
femei sau pentru anumite grupe de vârstă 
(de exemplu, vaccinarea gratuită a copiilor 
sau a persoanelor în vârstă). În plus, 
deoarece prezenta directivă respectă 
drepturile fundamentale şi principiile 
recunoscute în special de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, trebuie 
să fie pusă în practică şi aplicată respectând 
drepturile la egalitatea în faţa legii şi 
principiul nediscriminării, în conformitate 
cu principiile generale de drept consacrate 
de articolele 20 şi 21 ale Cartei. Prezenta 
directivă se aplică fără să aducă atingere 
Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 
iunie 2000 de punere în aplicare a 
principiului egalităţii de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau origine 
etnică şi altor directive care pun în aplicare 
articolul 13 din Tratatul CE. Ţinând cont 
de acestea, directiva prevede că pacienţii 

(13) Conform principiilor generale de 
echitate şi nediscriminare, aşa cum sunt 
recunoscute de articolul 21 din Cartă, 
pacienţii din alte state membre nu ar 
trebui, în niciun caz, să fie discriminaţi pe 
criterii de sex, rasă, culoare, origine etnică 
sau socială, caracteristici genetice, limbă, 
religie sau convingeri, opinii politice sau 
pe baza oricăror alte opinii, apartenenţă la 
o minoritate naţională, bunuri deţinute, 
naştere, invaliditate, vârstă sau orientare 
sexuală. Pot exista diferenţe între statele 
membre în ceea ce priveşte tratamentul 
acordat diferitelor grupuri de pacienţi doar 
dacă pot demonstra că acest lucru este 
justificat de motive medicale legitime, cum 
ar fi în cazul măsurilor specifice pentru 
femei sau pentru anumite grupe de vârstă 
(de exemplu, vaccinarea gratuită a copiilor 
sau a persoanelor în vârstă). În plus, 
deoarece prezenta directivă respectă 
drepturile fundamentale şi principiile 
recunoscute în special de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, trebuie 
să fie pusă în practică şi aplicată respectând 
drepturile la egalitatea în faţa legii şi 
principiul nediscriminării, în conformitate 
cu principiile generale de drept consacrate 
de articolele 20 şi 21 ale Cartei. Prezenta 
directivă se aplică fără să aducă atingere 
Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 
iunie 2000 de punere în aplicare a 
principiului egalităţii de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau origine 
etnică şi altor directive care pun în aplicare 
articolul 13 din Tratatul CE.
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se bucură de tratament egal cu 
resortisanţii statului membru în care are 
loc tratamentul, inclusiv de beneficiul 
protecţiei împotriva discriminării prevăzut 
conform legislaţiei comunitare cât şi de 
legislaţia statului membru în care are loc 
tratamentul. 

Or. nl

Justificare

A se vedea, de asemenea, justificarea amendamentului la considerentul 12.

Amendamentul 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În cazul în care pacienţii din alte 
state membre apelează la serviciul 
naţional public din altă ţară, aceştia 
trebuie să respecte cadrul legislativ din 
statul membru sau din regiunea în care se 
realizează tratamentul, cu privire la 
procesul de admitere, listele de aşteptare 
sau alegerea medicului, precum şi cu 
privire la drepturile pacienţilor şi regulile 
spitaliceşti.

Or. es

Justificare

Posibilitatea ca pacienţii transfrontalieri să aibă drepturi diferite faţă de pacienţii din ţara 
respectivă ar putea provoca tensiuni interne şi ar crea un sistem paralel.
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Amendamentul 100
Linda McAvan

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Studiile efectuate sugerează că 
asistenţa medicală are efecte adverse în 
aproximativ 10% din cazuri. Prin urmare, 
este esenţială abordarea, prin obligaţii 
comune clare, a efectelor adverse rezultate
în urma asistenţei medicale pentru a evita 
ca lipsa de încredere în mecanismele 
menţionate să constituie un obstacol în 
calea utilizării asistenţei medicale 
transfrontaliere. Acoperirea prejudiciului în 
cazul unor efecte adverse şi compensaţiile 
oferite de sistemele statului în care se 
realizează tratamentul nu ar trebui să aducă 
atingere posibilităţii statelor membre de a 
extinde acoperirea sistemelor lor naţionale 
asupra pacienţilor cetăţeni ai statului lor 
care doresc să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru, atunci 
când tratamentul într-un alt stat este mai 
potrivit pacientului, în special în cazul 
pacienţilor pentru care este necesară 
recurgerea la asistenţă medicală într-un alt 
stat membru.

(15) Studiile efectuate sugerează că 
asistenţa medicală produce prejudicii în 
aproximativ 10% din cazuri. Prin urmare, 
este esenţial să se garanteze că statele 
membre în care se realizează tratamentul 
au creat sisteme (inclusiv dispoziţii 
privind asistenţa post-tratament) pentru
abordarea daunelor provocate în urma 
asistenţei medicale, astfel cum sunt 
definite de statul membru în care se 
realizează tratamentul, pentru a evita ca 
lipsa de încredere în mecanismele 
menţionate să constituie un obstacol în 
calea utilizării asistenţei medicale 
transfrontaliere. Acoperirea prejudiciului în 
cazul unor daune şi compensaţiile oferite 
de sistemele statului în care se realizează 
tratamentul nu ar trebui să aducă atingere 
posibilităţii statelor membre de a extinde 
acoperirea sistemelor lor naţionale asupra 
pacienţilor cetăţeni ai statului lor care 
doresc să beneficieze de asistenţă medicală 
într-un alt stat membru, atunci când 
tratamentul într-un alt stat este mai potrivit 
pacientului, în special în cazul pacienţilor 
pentru care este necesară recurgerea la 
asistenţă medicală într-un alt stat membru.

Or. en

Justificare

Definiţia noţiunii de „daune” trebuie să ţină cont de faptul că statele membre definesc în mod 
diferit daunele în cadrul sistemelor lor juridice. Pentru evitarea confuziei, pacienţii trataţi ar 
trebui să facă obiectul definiţiei legale a noţiunii de „daune” din statul membru în care este 
realizat tratamentul.
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Amendamentul 101
Edite Estrela

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Studiile efectuate sugerează că 
asistenţa medicală are efecte adverse în 
aproximativ 10% din cazuri. Prin urmare, 
este esenţială abordarea, prin obligaţii 
comune clare, a efectelor adverse rezultate 
în urma asistenţei medicale pentru a evita 
ca lipsa de încredere în mecanismele 
menţionate să constituie un obstacol în
calea utilizării asistenţei medicale 
transfrontaliere. Acoperirea prejudiciului în 
cazul unor efecte adverse şi compensaţiile 
oferite de sistemele statului în care se 
realizează tratamentul nu ar trebui să aducă 
atingere posibilităţii statelor membre de a
extinde acoperirea sistemelor lor naţionale 
asupra pacienţilor cetăţeni ai statului lor 
care doresc să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru, atunci 
când tratamentul într-un alt stat este mai 
potrivit pacientului, în special în cazul 
pacienţilor pentru care este necesară 
recurgerea la asistenţă medicală într-un alt 
stat membru. 

(15) Studiile efectuate sugerează că 
asistenţa medicală are efecte adverse în 
aproximativ 10% din cazuri. Prin urmare, 
este esenţială garantarea unor obligaţii 
comune clare privind daunele, ce pot fi 
evitate, rezultate în urma asistenţei 
medicale, pentru a evita ca lipsa de 
încredere în mecanismele menţionate să 
constituie un obstacol în calea utilizării 
asistenţei medicale transfrontaliere. 
Acoperirea prejudiciului în cazul unor 
efecte adverse şi compensaţiile oferite de 
sistemele statului în care se realizează 
tratamentul nu ar trebui să aducă atingere 
posibilităţii statelor membre de a extinde 
acoperirea sistemelor lor naţionale asupra 
pacienţilor cetăţeni ai statului lor care 
doresc să beneficieze de asistenţă medicală 
într-un alt stat membru, atunci când 
tratamentul într-un alt stat este mai potrivit 
pacientului, în special în cazul pacienţilor 
pentru care este necesară recurgerea la 
asistenţă medicală într-un alt stat membru. 

Or. pt

Amendamentul 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Statele membre ar trebui să garanteze 
că mecanismele pentru protecţia pacienţilor 
şi pentru compensarea prejudiciului sunt în 
vigoare pentru asistenţa medicală acordată 

(16) Statele membre ar trebui să garanteze 
că mecanismele pentru protecţia pacienţilor 
şi pentru compensarea prejudiciului sunt în 
vigoare pentru asistenţa medicală acordată 
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pe teritoriul lor şi că aceste mecanisme sunt 
adecvate naturii şi importanţei riscului. Cu 
toate acestea, rămâne la latitudinea statului 
membru să determine tipul şi/sau 
modalităţile de funcţionare ale unui astfel 
de mecanism.

pe teritoriul lor şi că aceste mecanisme sunt 
adecvate naturii şi importanţei riscului. Cu 
toate acestea, rămâne la latitudinea statului 
membru să determine tipul şi/sau 
modalităţile de funcţionare ale unui astfel 
de mecanism. În orice caz, ar trebui 
stabilite dispoziţii specifice şi măsuri 
speciale de coordonare pentru 
coordonarea activităţilor spitalelor care 
constituie centre de excelenţă, în special 
în vederea garantării accesului la cea mai 
bună îngrijire pentru pacienţii europeni 
care au cu adevărat nevoie de aceasta. În 
acest scop, şi în special în ceea ce priveşte 
pacienţii care apelează la asistenţa 
medicală din alt stat membru din proprie 
iniţiativă, fiecare stat membru ar trebui să 
desemneze organismele naţionale, 
regionale şi locale a căror responsabilitate 
este să verifice dacă este neapărat necesar 
ca asistenţa medicală să fie realizată în alt 
stat membru şi să stabilească liste cu 
autorizările prealabile de tratament într-
un centru de excelenţă dintr-un alt stat 
membru decât cel de reşedinţă a 
pacientului. Statul membru de afiliere ar 
trebui, prin urmare, să asigure fondurile 
necesare pentru rambursarea costurilor 
tratamentului pentru care a fost obţinută 
o autorizare prealabilă.

Or. it

Justificare

Este necesar să se dezvolte centre europene de excelenţă specializate în tratamentul unor 
anumite boli, iar pacienţii europeni ar trebui să aibă posibilitatea să le utilizeze pe deplin.
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Amendamentul 103
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Dreptul la protecţia datelor cu caracter 
personal reprezintă un drept fundamental 
recunoscut prin articolul 8 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Asigurarea continuităţii 
asistenţei medicale transfrontaliere depinde 
de transferul de date cu caracter personal 
privind starea de sănătate a pacienţilor. 
Aceste date cu caracter personal ar trebui 
să poată circula liber între statele membre, 
dar în acelaşi timp ar trebui respectate 
drepturile fundamentale ale indivizilor. 
Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 24 octombrie 
1995 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date stabileşte dreptul persoanelor 
fizice de a avea acces la datele personale 
privind starea lor de sănătate, cum ar fi 
dosarele medicale care conţin diagnostice, 
rezultate ale examinărilor, evaluări 
realizate de medicul curant şi orice alt 
tratament sau intervenţie realizate. Aceste 
dispoziţii se aplică, de asemenea, în cazul 
asistenţei medicale transfrontaliere 
reglementate de prezenta directivă.

(17) Dreptul la protecţia datelor cu caracter 
personal reprezintă un drept fundamental 
recunoscut prin articolul 8 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Asigurarea continuităţii 
asistenţei medicale transfrontaliere depinde 
de transferul de date cu caracter personal 
privind starea de sănătate a pacienţilor. 
Aceste date cu caracter personal ar trebui 
să poată circula liber între statele membre, 
dar în acelaşi timp ar trebui respectate 
drepturile fundamentale ale indivizilor. 
Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 24 octombrie 
1995 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date stabileşte dreptul persoanelor 
fizice de a avea acces la datele personale 
privind starea lor de sănătate, cum ar fi 
dosarele medicale care conţin diagnostice, 
rezultate ale examinărilor, evaluări 
realizate de medicul curant şi orice alt 
tratament sau intervenţie realizate. Aceste 
dispoziţii se aplică, de asemenea, în cazul 
asistenţei medicale transfrontaliere 
reglementate de prezenta directivă. 
Pacientul ar trebui să aibă posibilitatea de 
a opri publicarea acestor date în orice 
moment şi de a primi confirmarea că 
datele sale au fost şterse. 

Or. de
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Amendamentul 104
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Mai multe hotărâri ale Curţii de 
Justiţie au recunoscut dreptul pacienţilor în 
calitate de persoane asigurate la 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistenţa medicală acordată în alt stat 
membru în cadrul regimului legal de 
securitate socială. Curtea de Justiţie a 
stabilit că dispoziţiile tratatului referitoare 
la libertatea de a presta servicii cuprinde 
libertatea beneficiarilor de asistenţă 
medicală, inclusiv a persoanelor care au 
nevoie de tratament medical, de a se 
deplasa în alt stat membru pentru a 
beneficia acolo de asistenţa medicală. 
Aceleaşi dispoziţii se aplică beneficiarilor 
de asistenţă medicală care doresc să 
primească asistenţă medicală într-un alt 
stat membru prin intermediul altor 
mijloace, cum ar fi serviciile de e-
sănătate. Legislaţia comunitară nu reduce 
prerogativele statelor membre în ceea ce 
priveşte organizarea sistemelor de asistenţă 
medicală şi de securitate socială ale 
acestora, însă statele membre trebuie să se 
conformeze legislaţiei comunitare, în 
special dispoziţiilor tratatului privind 
libertatea de a presta servicii, atunci când 
exercită aceste prerogative. Dispoziţiile 
respective interzic statelor membre să 
introducă sau să menţină restricţii 
nejustificate cu privire la exercitarea 
libertăţii de a presta servicii în sectorul 
asistenţei medicale.

(18) Mai multe hotărâri ale Curţii de 
Justiţie au recunoscut dreptul la 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistenţa medicală sau de bunurile 
achiziţionate aferente asistenţei medicale 
în alt stat membru în cadrul regimului legal 
de securitate socială la care sunt afiliaţi 
pacienţii. Curtea de Justiţie a stabilit că 
dispoziţiile tratatului referitoare la 
libertatea de a furniza servicii şi bunuri 
cuprinde libertatea pacienţilor de a alege 
să primească servicii medicale şi să 
achiziţioneze bunuri aferente asistenţei 
medicale în alt stat membru. Aceleaşi 
dispoziţii se aplică beneficiarilor de 
asistenţă medicală care doresc să primească 
servicii medicale prin intermediul 
telemedicinei dintr-un alt stat membru 
decât cel în care sunt afiliaţi la sistemul 
de securitate socială. Legislaţia 
comunitară nu reduce prerogativele statelor 
membre în ceea ce priveşte organizarea 
sistemelor de asistenţă medicală şi de 
securitate socială ale acestora, însă statele 
membre trebuie să se conformeze 
legislaţiei comunitare, în special 
dispoziţiilor tratatului privind libertatea de 
a furniza servicii şi bunuri, atunci când 
exercită aceste prerogative. Dispoziţiile 
respective interzic statelor membre să 
introducă sau să menţină restricţii 
nejustificate cu privire la aceste libertăţi.

Or. nl

Justificare

Considerentul nu se aplică doar serviciilor, ci şi achiziţionării bunurilor în contextul 
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asistenţei medicale transfrontaliere. Amendamentul oferă şi o mai bună formulare a 
considerentului.

Amendamentul 105
John Bowis

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Mai multe hotărâri ale Curţii de 
Justiţie au recunoscut dreptul pacienţilor în 
calitate de persoane asigurate la 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistenţa medicală acordată în alt stat 
membru în cadrul regimului legal de 
securitate socială. Curtea de Justiţie a 
stabilit că dispoziţiile tratatului referitoare 
la libertatea de a presta servicii cuprinde 
libertatea beneficiarilor de asistenţă 
medicală, inclusiv a persoanelor care au 
nevoie de tratament medical, de a se 
deplasa în alt stat membru pentru a 
beneficia acolo de asistenţa medicală. 
Aceleaşi dispoziţii se aplică beneficiarilor 
de asistenţă medicală care doresc să 
primească asistenţă medicală într-un alt 
stat membru prin intermediul altor 
mijloace, cum ar fi serviciile de e-
sănătate. Legislaţia comunitară nu reduce 
prerogativele statelor membre în ceea ce 
priveşte organizarea sistemelor de asistenţă 
medicală şi de securitate socială ale 
acestora, însă statele membre trebuie să se 
conformeze legislaţiei comunitare, în 
special dispoziţiilor tratatului privind 
libertatea de a presta servicii, atunci când 
exercită aceste prerogative. Dispoziţiile 
respective interzic statelor membre să 
introducă sau să menţină restricţii 
nejustificate cu privire la exercitarea 
libertăţii de a presta servicii în sectorul 
asistenţei medicale.

(18) Mai multe hotărâri ale Curţii de 
Justiţie au recunoscut dreptul pacienţilor în 
calitate de persoane asigurate la 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistenţa medicală acordată în alt stat 
membru în cadrul regimului legal de 
securitate socială. Curtea de Justiţie a 
stabilit că dispoziţiile tratatului referitoare 
la libertatea de a presta servicii cuprinde 
libertatea beneficiarilor de asistenţă 
medicală, inclusiv a persoanelor care au 
nevoie de tratament medical, de a se 
deplasa în alt stat membru pentru a 
beneficia acolo de asistenţa medicală. 
Legislaţia comunitară nu reduce 
prerogativele statelor membre în ceea ce 
priveşte organizarea sistemelor de asistenţă 
medicală şi de securitate socială ale 
acestora, însă statele membre trebuie să se 
conformeze legislaţiei comunitare, în 
special dispoziţiilor tratatului privind 
libertatea de a presta servicii, atunci când 
exercită aceste prerogative. Dispoziţiile 
respective interzic statelor membre să 
introducă sau să menţină restricţii 
nejustificate cu privire la exercitarea 
libertăţii de a presta servicii în sectorul 
asistenţei medicale.

Or. en
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Amendamentul 106
Stefano Zappalà

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Mai multe hotărâri ale Curţii de 
Justiţie au recunoscut dreptul pacienţilor în 
calitate de persoane asigurate la 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistenţa medicală acordată în alt stat 
membru în cadrul regimului legal de 
securitate socială. Curtea de Justiţie a 
stabilit că dispoziţiile tratatului referitoare 
la libertatea de a presta servicii cuprinde 
libertatea beneficiarilor de asistenţă 
medicală, inclusiv a persoanelor care au 
nevoie de tratament medical, de a se 
deplasa în alt stat membru pentru a 
beneficia acolo de asistenţa medicală. 
Aceleaşi dispoziţii se aplică beneficiarilor 
de asistenţă medicală care doresc să 
primească asistenţă medicală într-un alt 
stat membru prin intermediul altor 
mijloace, cum ar fi serviciile de e-
sănătate. Legislaţia comunitară nu reduce 
prerogativele statelor membre în ceea ce 
priveşte organizarea sistemelor de asistenţă 
medicală şi de securitate socială ale 
acestora, însă statele membre trebuie să se 
conformeze legislaţiei comunitare, în 
special dispoziţiilor tratatului privind 
libertatea de a presta servicii, atunci când 
exercită aceste prerogative. Dispoziţiile 
respective interzic statelor membre să 
introducă sau să menţină restricţii 
nejustificate cu privire la exercitarea 
libertăţii de a presta servicii în sectorul 
asistenţei medicale.

(18) Mai multe hotărâri ale Curţii de 
Justiţie au recunoscut dreptul pacienţilor în 
calitate de persoane asigurate la 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistenţa medicală acordată în alt stat 
membru în cadrul regimului legal de 
securitate socială. Curtea de Justiţie a 
stabilit că dispoziţiile tratatului referitoare 
la libertatea de a presta servicii cuprinde 
libertatea beneficiarilor de asistenţă 
medicală, inclusiv a persoanelor care au 
nevoie de tratament medical, de a se 
deplasa în alt stat membru pentru a 
beneficia acolo de asistenţa medicală. 
Legislaţia comunitară nu reduce 
prerogativele statelor membre în ceea ce 
priveşte organizarea sistemelor de asistenţă 
medicală şi de securitate socială ale 
acestora, însă statele membre trebuie să se 
conformeze legislaţiei comunitare, în 
special dispoziţiilor tratatului privind 
libertatea de a presta servicii, atunci când 
exercită aceste prerogative. Dispoziţiile 
respective interzic statelor membre să 
introducă sau să menţină restricţii 
nejustificate cu privire la exercitarea 
libertăţii de a presta servicii în sectorul 
asistenţei medicale.

Or. en
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Justificare

Acest principiu nu a fost confirmat prin intermediul jurisprudenţei. Prin urmare fraza din 
considerent poate induce în eroare. Într-adevăr, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene 
a recunoscut cu privire la farmaciile care desfăşoară activitate comercială pe internet (C-
322/01) faptul că anumite restricţii naţionale privind vânzarea de medicamente pe internet 
sunt în conformitate cu dispoziţiile Tratatului privind piaţa internă. Pentru a asigura 
claritatea totală, această propunere nu ar trebui să creeze îndoieli cu privire la legalitatea 
normelor referitoare la farmaciile care desfăşoară activitate comercială pe internet la nivelul 
statelor membre.

Amendamentul 107
Peter Liese

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Mai multe hotărâri ale Curţii de 
Justiţie au recunoscut dreptul pacienţilor în 
calitate de persoane asigurate la 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistenţa medicală acordată în alt stat 
membru în cadrul regimului legal de 
securitate socială. Curtea de Justiţie a 
stabilit că dispoziţiile tratatului referitoare 
la libertatea de a presta servicii cuprinde 
libertatea beneficiarilor de asistenţă 
medicală, inclusiv a persoanelor care au 
nevoie de tratament medical, de a se 
deplasa în alt stat membru pentru a 
beneficia acolo de asistenţa medicală. 
Aceleaşi dispoziţii se aplică beneficiarilor 
de asistenţă medicală care doresc să 
primească asistenţă medicală într-un alt 
stat membru prin intermediul altor 
mijloace, cum ar fi serviciile de e-
sănătate. Legislaţia comunitară nu reduce 
prerogativele statelor membre în ceea ce 
priveşte organizarea sistemelor de asistenţă 
medicală şi de securitate socială ale 
acestora, însă statele membre trebuie să se 
conformeze legislaţiei comunitare, în 
special dispoziţiilor tratatului privind 
libertatea de a presta servicii, atunci când 

(18) Mai multe hotărâri ale Curţii de 
Justiţie au recunoscut dreptul pacienţilor în 
calitate de persoane asigurate la 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistenţa medicală acordată în alt stat 
membru în cadrul regimului legal de 
securitate socială. Curtea de Justiţie a 
stabilit că dispoziţiile tratatului referitoare 
la libertatea de a presta servicii cuprinde 
libertatea beneficiarilor de asistenţă 
medicală, inclusiv a persoanelor care au 
nevoie de tratament medical, de a se 
deplasa în alt stat membru pentru a 
beneficia acolo de asistenţa medicală. 
Legislaţia comunitară nu reduce 
prerogativele statelor membre în ceea ce 
priveşte organizarea sistemelor de asistenţă 
medicală şi de securitate socială ale 
acestora, însă statele membre trebuie să se 
conformeze legislaţiei comunitare, în 
special dispoziţiilor tratatului privind 
libertatea de a presta servicii, atunci când 
exercită aceste prerogative. Dispoziţiile 
respective interzic statelor membre să 
introducă sau să menţină restricţii 
nejustificate cu privire la exercitarea 
libertăţii de a presta servicii în sectorul 
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exercită aceste prerogative. Dispoziţiile 
respective interzic statelor membre să 
introducă sau să menţină restricţii 
nejustificate cu privire la exercitarea 
libertăţii de a presta servicii în sectorul 
asistenţei medicale.

asistenţei medicale.

Or. de

Justificare

Afirmaţia poate induce în eroare deoarece în hotărârea Curţii de Justiţie nu s-a abordat 
problema serviciilor de e-sănătate. De fapt, Curtea de Justiţie a recunoscut, de exemplu în 
ceea ce priveşte vânzarea medicamentelor prin comandă poştală, că interdicţiile naţionale 
asupra vânzărilor de medicamente pe bază de prescripţie sunt în conformitate cu tratatul (C-
322/01, Deutscher Apothekerverband). Pentru a asigura claritatea juridică, propunerea de 
directivă nu ar trebui să conţină nicio afirmaţie care ar putea fi contradictorie.

Amendamentul 108
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Mai multe hotărâri ale Curţii de 
Justiţie au recunoscut dreptul pacienţilor în 
calitate de persoane asigurate la 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistenţa medicală acordată în alt stat 
membru în cadrul regimului legal de 
securitate socială. Curtea de Justiţie a 
stabilit că dispoziţiile tratatului referitoare 
la libertatea de a presta servicii cuprinde 
libertatea beneficiarilor de asistenţă 
medicală, inclusiv a persoanelor care au 
nevoie de tratament medical, de a se 
deplasa în alt stat membru pentru a 
beneficia acolo de asistenţa medicală. 
Aceleaşi dispoziţii se aplică beneficiarilor 
de asistenţă medicală care doresc să 
primească asistenţă medicală într-un alt 
stat membru prin intermediul altor 
mijloace, cum ar fi serviciile de e-

(18) Mai multe hotărâri ale Curţii de 
Justiţie au recunoscut dreptul pacienţilor în 
calitate de persoane asigurate la 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistenţa medicală acordată în alt stat 
membru în cadrul regimului legal de 
securitate socială. Curtea de Justiţie a 
stabilit că dispoziţiile tratatului referitoare 
la libertatea de a presta servicii cuprinde 
libertatea beneficiarilor de asistenţă 
medicală, inclusiv a persoanelor care au 
nevoie de tratament medical, de a se 
deplasa în alt stat membru pentru a 
beneficia acolo de asistenţa medicală. 
Legislaţia comunitară nu reduce 
prerogativele statelor membre în ceea ce 
priveşte organizarea sistemelor de asistenţă 
medicală şi de securitate socială ale 
acestora, însă statele membre trebuie să se 
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sănătate. Legislaţia comunitară nu reduce 
prerogativele statelor membre în ceea ce 
priveşte organizarea sistemelor de asistenţă 
medicală şi de securitate socială ale 
acestora, însă statele membre trebuie să se 
conformeze legislaţiei comunitare, în 
special dispoziţiilor tratatului privind 
libertatea de a presta servicii, atunci când 
exercită aceste prerogative. Dispoziţiile 
respective interzic statelor membre să 
introducă sau să menţină restricţii 
nejustificate cu privire la exercitarea 
libertăţii de a presta servicii în sectorul 
asistenţei medicale.

conformeze legislaţiei comunitare, în 
special dispoziţiilor tratatului privind 
libertatea de a presta servicii, atunci când 
exercită aceste prerogative. Dispoziţiile 
respective interzic statelor membre să 
introducă sau să menţină restricţii 
nejustificate cu privire la exercitarea 
libertăţii de a presta servicii în sectorul 
asistenţei medicale.

Or. fr

Justificare

Acest principiu nu a fost stabilit de jurisprudenţă. Prin urmare, trebuie eliminat. Prezentul 
amendament are legătură cu amendamentul la considerentul 41a (nou).

Amendamentul 109
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În conformitate cu principiile 
stabilite de Curtea de Justiţie şi fără a 
periclita echilibrul financiar al sistemelor 
de asistenţă medicală şi de securitate 
socială ale statelor membre, ar trebui să 
se asigure pacienţilor, precum şi cadrelor 
medicale, furnizorilor de asistenţă 
medicală şi instituţiilor de asigurări 
sociale, o mai mare siguranţă juridică 
privind rambursarea costurilor asistenţei 
medicale.

eliminat

Or. en
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Justificare

Punerea în aplicare a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene este 
responsabilitatea exclusivă a statelor membre şi aceasta a fost dusă la îndeplinire de către o 
bună parte din statele membre. Nu este necesară abordarea acestor subiecte printr-o 
directivă separată privind asistenţa medicală transfrontalieră.

Amendamentul 110
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Este adecvat a solicita ca şi pacienţii 
care se deplasează într-un alt stat membru 
pentru asistenţă medicală, în alte 
circumstanţe decât cele prevăzute pentru 
coordonarea regimurilor de securitate 
socială stabilite prin Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71, să poată beneficia de 
principiile liberei circulaţii a serviciilor în 
conformitate cu tratatul şi cu dispoziţiile 
prezentei directive. Pacienţilor ar trebui 
să li se garanteze suportarea costurilor 
pentru respectivul tip de asistenţă 
medicală cel puţin la nivelul prevăzut 
pentru acelaşi tip sau un tip similar de 
asistenţă medicală pe care l-ar fi primit pe 
teritoriul statului membru de afiliere. 
Aceasta respectă în totalitate
responsabilitatea statelor membre de a 
stabili amploarea asigurărilor medicale 
disponibile cetăţenilor lor şi previne orice 
efect considerabil asupra finanţării 
sistemelor naţionale de asistenţă 
medicală. Statele membre pot, totuşi, 
prevedea în cadrul legislaţiei naţionale 
rambursarea costurilor tratamentului la 
tarifele în vigoare în statul membru în 
care se desfăşoară tratamentul în cazul în 
care acest lucru este mai avantajos pentru 
pacient. Acesta poate fi, în special, cazul 
oricărui tratament furnizat prin reţelele 
europene de referinţă, astfel cum se 

eliminat
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menţionează la articolul 15 din prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.

Amendamentul 111
Maria Berger

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Este adecvat a solicita ca şi pacienţii 
care se deplasează într-un alt stat membru 
pentru asistenţă medicală, în alte 
circumstanţe decât cele prevăzute pentru 
coordonarea regimurilor de securitate 
socială stabilite prin Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71, să poată beneficia de 
principiile liberei circulaţii a serviciilor în 
conformitate cu tratatul şi cu dispoziţiile 
prezentei directive. Pacienţilor ar trebui să 
li se garanteze suportarea costurilor pentru 
respectivul tip de asistenţă medicală cel 
puţin la nivelul prevăzut pentru acelaşi tip 
sau un tip similar de asistenţă medicală pe 
care l-ar fi primit pe teritoriul statului 
membru de afiliere. Aceasta respectă în 
totalitate responsabilitatea statelor membre 
de a stabili amploarea asigurărilor medicale 
disponibile cetăţenilor lor şi previne orice 
efect considerabil asupra finanţării 
sistemelor naţionale de asistenţă medicală. 

(21) Este adecvat a solicita ca şi pacienţii 
care se deplasează într-un alt stat membru 
pentru asistenţă medicală, în alte 
circumstanţe decât cele prevăzute pentru 
coordonarea regimurilor de securitate 
socială stabilite prin Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71, să poată beneficia de 
principiile liberei circulaţii a serviciilor în 
conformitate cu tratatul şi cu dispoziţiile 
prezentei directive. Pacienţilor ar trebui să 
li se garanteze suportarea costurilor pentru 
respectivul tip de asistenţă medicală. 
Aceasta respectă în totalitate 
responsabilitatea statelor membre de a 
stabili amploarea asigurărilor medicale 
disponibile cetăţenilor lor şi previne orice 
efect considerabil asupra finanţării 
sistemelor naţionale de asistenţă medicală. 
Statele membre prevăd în cadrul legislaţiei 
naţionale rambursarea costurilor 
tratamentului la tarifele în vigoare în statul 
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Statele membre pot, totuşi, prevedea în 
cadrul legislaţiei naţionale rambursarea 
costurilor tratamentului la tarifele în 
vigoare în statul membru în care se 
desfăşoară tratamentul în cazul în care 
acest lucru este mai avantajos pentru 
pacient. Acesta poate fi, în special, cazul 
oricărui tratament furnizat prin reţelele 
europene de referinţă, astfel cum se 
menţionează la articolul 15 din prezenta 
directivă.

membru în care se desfăşoară tratamentul. 
Acesta este, în special, cazul oricărui 
tratament furnizat prin reţelele europene de 
referinţă, astfel cum se menţionează la 
articolul 15 din prezenta directivă.

Or. de

Amendamentul 112
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Este adecvat a solicita ca şi pacienţii 
care se deplasează într-un alt stat membru 
pentru asistenţă medicală, în alte 
circumstanţe decât cele prevăzute pentru 
coordonarea regimurilor de securitate 
socială stabilite prin Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71, să poată beneficia de 
principiile liberei circulaţii a serviciilor în 
conformitate cu tratatul şi cu dispoziţiile 
prezentei directive. Pacienţilor ar trebui să 
li se garanteze suportarea costurilor pentru 
respectivul tip de asistenţă medicală cel 
puţin la nivelul prevăzut pentru acelaşi tip 
sau un tip similar de asistenţă medicală pe 
care l-ar fi primit pe teritoriul statului 
membru de afiliere. Aceasta respectă în 
totalitate responsabilitatea statelor membre 
de a stabili amploarea asigurărilor medicale 
disponibile cetăţenilor lor şi previne orice 
efect considerabil asupra finanţării 
sistemelor naţionale de asistenţă medicală. 
Statele membre pot, totuşi, prevedea în 
cadrul legislaţiei naţionale rambursarea 
costurilor tratamentului la tarifele în 

(21) Este adecvat a solicita ca şi pacienţii 
care se deplasează într-un alt stat membru 
pentru asistenţă medicală, în alte 
circumstanţe decât cele prevăzute pentru 
coordonarea regimurilor de securitate 
socială stabilite prin Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71, să poată beneficia de 
principiile liberei circulaţii a serviciilor şi a 
bunurilor în conformitate cu tratatul şi cu 
dispoziţiile prezentei directive. Pacienţilor 
ar trebui să li se garanteze suportarea 
costurilor pentru respectivul tip de asistenţă 
medicală şi pentru respectivele bunuri cel 
puţin la nivelul prevăzut pentru acelaşi tip 
sau un tip similar de asistenţă medicală sau 
de bunuri pe care l-ar fi primit sau 
achiziţionat pe teritoriul statului membru 
de afiliere. Aceasta respectă în totalitate 
responsabilitatea statelor membre de a 
stabili amploarea asigurărilor medicale 
disponibile cetăţenilor lor şi previne orice 
efect considerabil asupra finanţării 
sistemelor naţionale de asistenţă medicală. 
Statele membre pot, totuşi, prevedea în 
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vigoare în statul membru în care se 
desfăşoară tratamentul în cazul în care 
acest lucru este mai avantajos pentru 
pacient. Acesta poate fi, în special, cazul 
oricărui tratament furnizat prin reţelele 
europene de referinţă, astfel cum se 
menţionează la articolul 15 din prezenta 
directivă.

cadrul legislaţiei naţionale rambursarea 
costurilor tratamentului la tarifele în 
vigoare în statul membru în care se 
desfăşoară tratamentul în cazul în care 
acest lucru este mai avantajos pentru 
pacient. Acesta poate fi, în special, cazul 
oricărui tratament furnizat prin reţelele 
europene de referinţă, astfel cum se 
menţionează la articolul 15 din prezenta 
directivă.

Or. nl

Justificare

Directiva nu se aplică doar serviciilor, ci şi achiziţionării bunurilor în contextul asistenţei 
medicale transfrontaliere. Amendamentul oferă şi o mai bună formulare a considerentului.

Amendamentul 113
Linda McAvan

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Este adecvat a solicita ca şi pacienţii 
care se deplasează într-un alt stat membru 
pentru asistenţă medicală, în alte 
circumstanţe decât cele prevăzute pentru 
coordonarea regimurilor de securitate 
socială stabilite prin Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71, să poată beneficia de 
principiile liberei circulaţii a serviciilor în 
conformitate cu tratatul şi cu dispoziţiile 
prezentei directive. Pacienţilor ar trebui să 
li se garanteze suportarea costurilor pentru 
respectivul tip de asistenţă medicală cel 
puţin la nivelul prevăzut pentru acelaşi tip 
sau un tip similar de asistenţă medicală pe 
care l-ar fi primit pe teritoriul statului 
membru de afiliere. Aceasta respectă în 
totalitate responsabilitatea statelor membre 
de a stabili amploarea asigurărilor medicale 
disponibile cetăţenilor lor şi previne orice 

(21) Este adecvat a solicita ca şi pacienţii 
care se deplasează într-un alt stat membru 
pentru asistenţă medicală, în alte 
circumstanţe decât cele prevăzute pentru 
coordonarea regimurilor de securitate 
socială stabilite prin Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71, să poată beneficia de 
principiile liberei circulaţii a serviciilor în 
conformitate cu tratatul şi cu dispoziţiile 
prezentei directive. Pacienţilor ar trebui să 
li se garanteze suportarea costurilor pentru 
respectivul tip de asistenţă medicală cel 
puţin la nivelul prevăzut pentru respectivul
tip de asistenţă medicală pe care l-ar fi 
primit pe teritoriul statului membru de 
afiliere. Aceasta respectă în totalitate 
responsabilitatea statelor membre de a 
stabili amploarea asigurărilor medicale 
disponibile cetăţenilor lor şi previne orice 
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efect considerabil asupra finanţării 
sistemelor naţionale de asistenţă medicală. 
Statele membre pot, totuşi, prevedea în 
cadrul legislaţiei naţionale rambursarea 
costurilor tratamentului la tarifele în 
vigoare în statul membru în care se 
desfăşoară tratamentul în cazul în care 
acest lucru este mai avantajos pentru 
pacient. Acesta poate fi, în special, cazul 
oricărui tratament furnizat prin reţelele 
europene de referinţă, astfel cum se 
menţionează la articolul 15 din prezenta 
directivă.

efect considerabil asupra finanţării 
sistemelor naţionale de asistenţă medicală. 
Statele membre pot, totuşi, prevedea în 
cadrul legislaţiei naţionale rambursarea 
costurilor tratamentului la tarifele în 
vigoare în statul membru în care se 
desfăşoară tratamentul în cazul în care 
acest lucru este mai avantajos pentru 
pacient. Acesta poate fi, în special, cazul 
oricărui tratament furnizat prin reţelele 
europene de referinţă, astfel cum se 
menţionează la articolul 15 din prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Expresia „acelaşi tip sau un tip similar de asistenţă medicală” nu este clară din punct de 
vedere juridic şi ar trebui eliminată.

Amendamentul 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Este adecvat a solicita ca şi pacienţii 
care se deplasează într-un alt stat membru 
pentru asistenţă medicală, în alte 
circumstanţe decât cele prevăzute pentru
coordonarea regimurilor de securitate 
socială stabilite prin Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71, să poată beneficia de 
principiile liberei circulaţii a serviciilor în 
conformitate cu tratatul şi cu dispoziţiile 
prezentei directive. Pacienţilor ar trebui să 
li se garanteze suportarea costurilor pentru 
respectivul tip de asistenţă medicală cel 
puţin la nivelul prevăzut pentru acelaşi tip 
sau un tip similar de asistenţă medicală pe 
care l-ar fi primit pe teritoriul statului 
membru de afiliere. Aceasta respectă în
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totalitate responsabilitatea statelor membre 
de a stabili amploarea asigurărilor medicale 
disponibile cetăţenilor lor şi previne orice 
efect considerabil asupra finanţării 
sistemelor naţionale de asistenţă medicală. 
Statele membre pot, totuşi, prevedea în 
cadrul legislaţiei naţionale rambursarea 
costurilor tratamentului la tarifele în 
vigoare în statul membru în care se 
desfăşoară tratamentul în cazul în care 
acest lucru este mai avantajos pentru 
pacient. Acesta poate fi, în special, cazul 
oricărui tratament furnizat prin reţelele 
europene de referinţă, astfel cum se 
menţionează la articolul 15 din prezenta 
directivă.

totalitate responsabilitatea statelor membre 
de a stabili amploarea asigurărilor medicale 
disponibile cetăţenilor lor. În acelaşi timp
orice efect considerabil asupra finanţării 
sistemelor naţionale de asistenţă medicală 
trebuie să fie prevenit. Statele membre pot, 
totuşi, prevedea în cadrul legislaţiei 
naţionale rambursarea costurilor 
tratamentului la tarifele în vigoare în statul 
membru în care se desfăşoară tratamentul 
în cazul în care acest lucru este mai 
avantajos pentru pacient. Acesta poate fi, 
în special, cazul oricărui tratament furnizat 
prin reţelele europene de referinţă, astfel 
cum se menţionează la articolul 15 din 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 115
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Prin urmare, cele două mecanisme 
sunt coerente pentru pacient. Se aplică fie 
prezenta directivă, fie Regulamentul 
1408/71. Indiferent de situaţie, oricărei 
persoane asigurate care solicită o 
autorizare pentru a beneficia de un 
tratament adecvat condiţiei sale în alt stat 
membru i se acordă întotdeauna această 
autorizare în condiţiile prevăzute de 
Regulamentele 1408/71 şi 883/04 atunci 
când tratamentul în cauză nu poate fi 
acordat într-un termen justificabil din 
punct de vedere medical, avându-se în 
vedere starea sa actuală de sănătate şi 
evoluţia probabilă a bolii. Pacientul nu ar 
trebui să fie privat de drepturile mai 
avantajoase garantate de Regulamentele 
1408/71 şi 883/04, atunci când sunt 
îndeplinite condiţiile.

eliminat
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Justificare

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care.The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.
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