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Amendamentul 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pacientul poate alege mecanismul pe 
care îl preferă, însă în cazul în care 
aplicarea Regulamentului (CE) nr.
1408/71 este mai avantajoasă pentru 
pacient, acesta nu ar trebui să fie privat 
de drepturile care îi sunt garantate prin 
regulamentul respectiv.

eliminat

Or. es

Justificare

Existenţa unor diferenţe între drepturile acordate pacienţilor transfrontalieri şi drepturile 
acordate pacienţilor din ţara respectivă ar putea da naştere la tensiuni interne şi ar putea 
conduce la crearea unui sistem dual.

Amendamentul 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pacientul poate alege mecanismul pe 
care îl preferă, însă în cazul în care 
aplicarea Regulamentului (CE) nr. 
1408/71 este mai avantajoasă pentru 
pacient, acesta nu ar trebui să fie privat 
de drepturile care îi sunt garantate prin 
regulamentul respectiv.

eliminat

Or. es
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Justificare

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a  ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Amendamentul 118
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pacientul poate alege mecanismul pe 
care îl preferă, însă în cazul în care 
aplicarea Regulamentului 1408/71 este 
mai avantajoasă pentru pacient, acesta nu 
ar trebui să fie privat de drepturile care îi 
sunt garantate prin regulamentul 
respectiv.

eliminat

Or. en

Justificare

To apply and implement the case law of European Court 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 sufficient 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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Amendamentul 119
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pacientul poate alege mecanismul pe 
care îl preferă, însă în cazul în care 
aplicarea Regulamentului 1408/71 este mai 
avantajoasă pentru pacient, acesta nu ar 
trebui să fie privat de drepturile care îi sunt 
garantate prin regulamentul respectiv.

(23) În cazul în care aplicarea 
Regulamentului (CEE) nr.1408/71 este mai 
avantajoasă pentru pacient, pacientul nu ar 
trebui să fie privat de drepturile care îi sunt 
garantate prin regulamentul respectiv.

Or. fr

Justificare

În mod teoretic şi fundamental, pacientul ar trebui să poată face o astfel de alegere, însă 
garantarea acestei alegeri necesită investiţii în materie de informaţii pentru ca acestea să fie 
complete şi în permanenţă actualizate în timp real, ceea ce este imposibil. În consecinţă, 
această posibilitate de alegere este iluzorie, iar pacientul nu este în măsură să facă alegerea 
în cunoştinţă de cauză.

Amendamentul 120
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(24) Pacientul ar trebui, în orice caz, să nu 
aibă un câştig financiar în urma asistenţei 
medicale acordate sau a produselor de 
asistenţă medicală achiziţionate într-un alt 
stat membru. Suportarea costurilor ar 
trebui, prin urmare, limitată la costurile 
efectiv survenite.

Or. nl
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Justificare

Directiva nu are ca obiect numai furnizarea de servicii, ci şi achiziţionarea de produse în 
cadrul asistenţei medicale transfrontaliere. De asemenea, considerentul este astfel mai bine 
formulat.

Amendamentul 121
Maria Berger

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(24) Pacientul ar trebui, în orice caz, să nu 
aibă un câştig financiar în urma asistenţei
medicale acordate într-un alt stat membru, 
iar suportarea costurilor ar trebui, prin 
urmare, limitată la costurile efective ale 
asistenţei medicale primite. Cu toate 
acestea, statele membre ar trebui să 
suporte şi alte costuri legate de serviciile 
de asistenţă medicale, cum ar fi cele 
aferente tratamentelor terapeutice;

Or. de

Amendamentul 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(24) Pacientul ar trebui, în orice caz, să nu 
aibă un câştig financiar în urma asistenţei 
medicale acordate într-un alt stat membru, 
iar suportarea costurilor ar trebui, prin 
urmare, limitată la costurile efective ale 
asistenţei medicale primite. Statele 
membre pot hotărî să ramburseze şi alte 
costuri aferente, cum ar fi cele de 
călătorie şi cazare sau de tratament 
terapeutic, cu condiţia ca totalul acestor 
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costuri să nu depăşească cuantumul ce ar 
fi trebuit achitat în statul membru de 
afiliere.

Or. en

Justificare

Pentru a facilita utilizarea serviciilor de asistenţă medicală într-un alt stat membru, statele 
membre ar trebui abilitate să ramburseze, printre altele, şi costurile de cazare şi călătorie.

Amendamentul 123
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Prezenta directivă nu vizează 
instituirea dreptului la rambursarea costului 
tratamentului efectuat într-un alt stat 
membru, în cazul în care un astfel de 
tratament nu se numără printre prestaţiile 
prevăzute de legislaţia statului membru de 
afiliere al pacientului. De asemenea, 
prezenta directivă nu împiedică statele 
membre să îşi extindă regimurile de 
prestaţii de boală în natură la asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în conformitate cu dispoziţiile acestuia.

(25) Prezenta directivă nu vizează 
instituirea dreptului la rambursarea costului 
tratamentului efectuat sau al produsului de 
asistenţă medicală achiziţionat într-un alt 
stat membru, în cazul în care un astfel de 
tratament sau produs nu se numără printre 
prestaţiile prevăzute de legislaţia statului 
membru de afiliere al pacientului. De 
asemenea, prezenta directivă nu împiedică 
statele membre să îşi extindă regimurile de 
prestaţii de boală în natură şi de produse de 
asistenţă medicală la asistenţa medicală 
sau la produsele de asistenţă medicală 
acordate într-un alt stat membru în 
conformitate cu dispoziţiile acestuia.

Or. nl

Justificare

Directiva nu are ca obiect numai furnizarea de servicii, ci şi achiziţionarea de produse în 
cadrul asistenţei medicale transfrontaliere. De asemenea, considerentul este astfel mai bine 
formulat.
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Amendamentul 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Prezenta directivă nu vizează 
instituirea dreptului la rambursarea costului 
tratamentului efectuat într-un alt stat 
membru, în cazul în care un astfel de 
tratament nu se numără printre prestaţiile 
prevăzute de legislaţia statului membru de 
afiliere al pacientului. De asemenea, 
prezenta directivă nu împiedică statele 
membre să îşi extindă regimurile de 
prestaţii de boală în natură la asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în conformitate cu dispoziţiile acestuia.

(25) Prezenta directivă nu vizează nici 
instituirea dreptului la rambursarea costului 
tratamentului efectuat într-un alt stat 
membru, în cazul în care un astfel de 
tratament nu se numără printre prestaţiile 
prevăzute de legislaţia statului membru de 
afiliere al pacientului, nici modificarea 
condiţiilor privind respectivele drepturi, în 
cazul în care acestea sunt prevăzute în 
legislaţia statului membru de afiliere. De 
asemenea, prezenta directivă nu împiedică 
statele membre să îşi extindă regimurile de 
prestaţii de boală în natură la asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în conformitate cu dispoziţiile acestuia.

Or. es

Justificare

În conformitate cu articolul 152 din Tratatul CE, organizarea serviciilor medicale reprezintă 
un aspect ce ţine de competenţele statelor membre. 

Amendamentul 125
Linda McAvan

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Prezenta directivă nu vizează 
instituirea dreptului la rambursarea 
costului tratamentului efectuat într-un alt 
stat membru, în cazul în care un astfel de 
tratament nu se numără printre prestaţiile 
prevăzute de legislaţia statului membru de 
afiliere al pacientului. De asemenea, 

(25) Prezenta directivă recunoaşte faptul 
că dreptul de a beneficia de tratament nu 
este întotdeauna stabilit de statele membre 
la nivel naţional şi că statele membre îşi 
pot organiza sistemele de asistenţă 
medicală şi de securitate socială astfel 
încât să prevadă stabilirea, la nivel 
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prezenta directivă nu împiedică statele 
membre să îşi extindă regimurile de 
prestaţii de boală în natură la asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în conformitate cu dispoziţiile acestuia.

regional sau local, a dreptului de a 
beneficia de tratament.

Or. en

Justificare

Acest amendament ia în considerare acele sisteme de asistenţă medicală care nu sunt 
organizate la nivel naţional.

Amendamentul 126
John Bowis

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Prezenta directivă nu vizează 
instituirea dreptului la rambursarea costului 
tratamentului efectuat într-un alt stat 
membru, în cazul în care un astfel de 
tratament nu se numără printre prestaţiile 
prevăzute de legislaţia statului membru de 
afiliere al pacientului. De asemenea, 
prezenta directivă nu împiedică statele 
membre să îşi extindă regimurile de 
prestaţii de boală în natură la asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în conformitate cu dispoziţiile acestuia.

(25) Prezenta directivă nu vizează 
instituirea dreptului la rambursarea costului 
tratamentului efectuat într-un alt stat 
membru, în cazul în care un astfel de 
tratament nu se numără printre prestaţiile 
prevăzute de legislaţia statului membru de 
afiliere al pacientului. De asemenea, 
prezenta directivă nu împiedică statele 
membre să îşi extindă regimurile de 
prestaţii de boală în natură la asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în conformitate cu dispoziţiile acestuia. 
Prezenta directivă recunoaşte faptul că 
dreptul de a beneficia de tratament nu 
este întotdeauna stabilit de statele membre 
la nivel naţional şi că statele membre îşi 
pot organiza sistemele de asistenţă 
medicală şi de securitate socială astfel 
încât să prevadă stabilirea, la nivel 
regional sau local, a dreptului de a 
beneficia de tratament.

Or. en
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Justificare

Sistemele şi procedurile de stabilire a drepturilor diferă de la un stat membru la altul, fapt 
care ar trebui reflectat în text.

Amendamentul 127
Iles Braghetto

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Prezenta directivă recunoaşte faptul 
că dreptul de a beneficia de tratament nu 
este întotdeauna stabilit de statele membre 
la nivel naţional şi că nu toate statele 
membre au o listă prestabilită cuprinzând 
serviciile pe care le furnizează sau nu. 
Statele membre trebuie să îşi păstreze 
dreptul de a-şi organiza propriile sisteme 
de asistenţă medicală şi de securitate 
socială într-un mod care să permită 
stabilirea la nivel regional sau local a 
disponibilităţii tratamentelor şi a 
dreptului de a beneficia de acestea.

Or. en

Justificare

Câteva sisteme de asistenţă medicală nu au criterii de eligibilitate la nivel naţional pentru 
stabilirea accesului la anumite tratamente sau la un „pachet de îngrijiri” prestabilit, pe care 
toate persoanele ce fac parte din aceste sisteme au dreptul în mod automat să le primească. 
Prezenta directivă ar trebui să recunoască pe deplin faptul că anumite state membre se 
bazează pe sisteme decizionale subnaţionale pentru planificarea şi finanţarea sistemelor lor 
de asistenţă medicală.
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Amendamentul 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Prezenta directivă nu prevede 
transferul drepturilor în materie de 
securitate socială între statele membre şi 
niciun alt tip de coordonare a regimurilor 
de securitate socială. Singurul obiectiv al 
dispoziţiilor privind autorizarea prealabilă 
şi rambursarea costului tratamentului 
efectuat într-un alt stat membru este 
garantarea libertăţii de a furniza asistenţă 
medicală atât pentru pacienţi, cât şi 
pentru furnizorii de asistenţă medicală, 
precum şi înlăturarea obstacolelor 
nejustificate din calea acestei libertăţi 
fundamentale în cadrul statului membru 
de afiliere al pacientului. În consecinţă, 
directiva respectă în totalitate diferenţele 
existente între sistemele de asistenţă 
medicală naţionale şi responsabilităţile 
statelor membre în materie de organizare 
şi furnizare a serviciilor medicale şi de 
asistenţă medicală.

eliminat

Or. es

Justificare

În statele membre cu un sistem de servicii medicale public este posibil ca pacientul să nu 
dispună pe deplin de libertatea de a alege, ci să fie obligat să respecte normele aplicabile 
referitoare la furnizarea de servicii medicale publice. Totuşi, situaţia este diferită în cazul în 
care furnizorul de servicii este o entitate privată. 
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Amendamentul 129
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Prezenta directivă nu prevede 
transferul drepturilor în materie de 
securitate socială între statele membre şi 
niciun alt tip de coordonare a regimurilor 
de securitate socială. Singurul obiectiv al 
dispoziţiilor privind autorizarea prealabilă 
şi rambursarea costului tratamentului 
efectuat într-un alt stat membru este 
garantarea libertăţii de a furniza asistenţă
medicală atât pentru pacienţi, cât şi 
pentru furnizorii de asistenţă medicală, 
precum şi înlăturarea obstacolelor 
nejustificate din calea acestei libertăţi 
fundamentale în cadrul statului membru 
de afiliere al pacientului. În consecinţă, 
directiva respectă în totalitate diferenţele 
existente între sistemele de asistenţă 
medicală naţionale şi responsabilităţile 
statelor membre în materie de organizare 
şi furnizare a serviciilor medicale şi de 
asistenţă medicală.

eliminat

Or. en

Justificare

To apply and implement the case law of European Court 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 sufficient 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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Amendamentul 130
Linda McAvan

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Prezenta directivă nu prevede 
transferul drepturilor în materie de 
securitate socială între statele membre şi 
niciun alt tip de coordonare a regimurilor 
de securitate socială. Singurul obiectiv al 
dispoziţiilor privind autorizarea prealabilă 
şi rambursarea costului tratamentului 
efectuat într-un alt stat membru este 
garantarea libertăţii de a furniza asistenţă 
medicală atât pentru pacienţi, cât şi 
pentru furnizorii de asistenţă medicală, 
precum şi înlăturarea obstacolelor 
nejustificate din calea acestei libertăţi 
fundamentale în cadrul statului membru 
de afiliere al pacientului. În consecinţă,
directiva respectă în totalitate diferenţele 
existente între sistemele de asistenţă 
medicală naţionale şi responsabilităţile 
statelor membre în materie de organizare şi 
furnizare a serviciilor medicale şi de 
asistenţă medicală.

(26) Prezenta directivă nu prevede 
transferul drepturilor în materie de 
securitate socială între statele membre şi 
niciun alt tip de coordonare a regimurilor 
de securitate socială. De asemenea,
directiva respectă în totalitate diferenţele 
existente între sistemele de asistenţă 
medicală naţionale şi responsabilităţile 
statelor membre în materie de organizare şi 
furnizare a serviciilor medicale şi de 
asistenţă medicală.

Or. en

Justificare

Acest amendament urmăreşte alinierea mai exactă a acestui considerent la articolul referitor 
la autorizarea prealabilă. 

Amendamentul 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Prezenta directivă nu prevede (26) Prezenta directivă nu prevede 
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transferul drepturilor în materie de 
securitate socială între statele membre şi 
niciun alt tip de coordonare a regimurilor 
de securitate socială. Singurul obiectiv al 
dispoziţiilor privind autorizarea prealabilă 
şi rambursarea costului tratamentului 
efectuat într-un alt stat membru este 
garantarea libertăţii de a furniza asistenţă 
medicală atât pentru pacienţi, cât şi 
pentru furnizorii de asistenţă medicală, 
precum şi înlăturarea obstacolelor 
nejustificate din calea acestei libertăţi 
fundamentale în cadrul statului membru 
de afiliere al pacientului. În consecinţă, 
directiva respectă în totalitate diferenţele 
existente între sistemele de asistenţă 
medicală naţionale şi responsabilităţile 
statelor membre în materie de organizare şi 
furnizare a serviciilor medicale şi de 
asistenţă medicală.

transferul drepturilor în materie de 
securitate socială între statele membre şi 
niciun alt tip de coordonare a regimurilor 
de securitate socială. În consecinţă, 
directiva respectă în totalitate diferenţele 
existente între sistemele de asistenţă 
medicală naţionale şi responsabilităţile 
statelor membre în materie de organizare şi 
furnizare a serviciilor medicale şi de 
asistenţă medicală.

Or. en

Amendamentul 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Prezenta directivă nu prevede 
transferul drepturilor în materie de 
securitate socială între statele membre şi 
niciun alt tip de coordonare a regimurilor 
de securitate socială. Singurul obiectiv al 
dispoziţiilor privind autorizarea prealabilă 
şi rambursarea costului tratamentului 
efectuat într-un alt stat membru este 
garantarea libertăţii de a furniza asistenţă 
medicală atât pentru pacienţi, cât şi 
pentru furnizorii de asistenţă medicală, 
precum şi înlăturarea obstacolelor 
nejustificate din calea acestei libertăţi 
fundamentale în cadrul statului membru 
de afiliere al pacientului. În consecinţă, 

(26) Prezenta directivă nu prevede 
transferul drepturilor în materie de 
securitate socială între statele membre şi 
niciun alt tip de coordonare a regimurilor 
de securitate socială. În consecinţă, 
directiva respectă în totalitate diferenţele 
existente între sistemele de asistenţă 
medicală naţionale şi responsabilităţile 
statelor membre în materie de organizare şi 
furnizare a serviciilor medicale şi de 
asistenţă medicală.
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directiva respectă în totalitate diferenţele 
existente între sistemele de asistenţă 
medicală naţionale şi responsabilităţile 
statelor membre în materie de organizare şi 
furnizare a serviciilor medicale şi de 
asistenţă medicală.

Or. en

Justificare

Proiectul de directivă ar trebui să clarifice normele privind utilizarea de către pacienţii 
individuali a serviciilor de asistenţă medicală într-un alt stat membru, nu să faciliteze libera 
circulaţie a serviciilor.

Amendamentul 133
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. sv



PE418.320v01-00 16/75 AM\763902RO.doc

RO

Amendamentul 134
Stefano Zappalà

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Această dispoziţie ar putea fi interpretată ca impunând, în anumite cazuri, aprovizionarea 
pacientului cu un produs neautorizat în statul membru de afiliere. În acest caz, prezenta 
dispoziţie contravine dispoziţiilor de la articolul 14 alineatul (1) privind recunoaşterea 
prescripţiilor (care se aplică numai produselor autorizate spre comercializare în statul 
membru în care se eliberează prescripţia) şi în orice caz ar necesita modificarea legislaţiei
farmaceutice a UE (articolul 6 din Directiva 2001/83). 

Amendamentul 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Prezenta directivă prevede, de 
asemenea, dreptul pacientului de a primi 
orice medicament autorizat în vederea 
comercializării în statul membru în care 
asistenţa medicală este acordată, chiar dacă 

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

statul membru respectiv, chiar dacă 
medicamentul respectiv nu este autorizat în 
vederea comercializării în statul membru 
de afiliere, în cazul în care medicamentul 
respectiv este indispensabil pentru un 
tratament eficient efectuat într-un alt stat 
membru.

Or. de

Justificare

În conformitate cu articolul 6 din Directiva 2001/83/CE, medicamentele pot fi introduse pe 
piaţă numai în statele membre în care au fost autorizate. Aceste autorizaţii naţionale încă 
reprezintă un procentaj semnificativ al pieţei produselor medicamentoase în comparaţie cu 
autorizaţiile europene centrale emise în temeiul Regulamentului (CE) nr. 726/2004. Ar trebui 
precizat că cerinţa de autorizare în statul membru de tratament nu ar fi eludată prin prezenta 
directivă.

Amendamentul 136
Linda McAvan

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(27) Prezenta directivă prevede, de 
asemenea, dreptul pacientului de a primi 
orice medicament autorizat în vederea 
comercializării în statul membru în care 
asistenţa medicală este acordată, chiar dacă 
medicamentul respectiv nu este autorizat în 
vederea comercializării în statul membru 
de afiliere, în cazul în care medicamentul 
respectiv este indispensabil pentru un 
tratament eficient efectuat într-un alt stat 
membru. Această dispoziţie nu aduce 
atingere capacităţii statelor membre de 
a-şi organiza independent sistemele de 
asistenţă medicală şi de securitate socială 
şi nici normelor aplicabile în statul 
membru de afiliere privind rambursarea 
medicamentelor.

Or. en
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Justificare

Acest amendament este menit să precizeze faptul că statul membru de afiliere nu are obligaţia 
de a rambursa un medicament primit de pacient în statul membru de tratament, dacă 
medicamentul în cauză nu este autorizat în statul membru de afiliere.

Amendamentul 137
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Statele membre pot menţine condiţii 
generale, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative 
privind primirea de asistenţă medicală şi 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistenţa medicală, precum cerinţa de a 
consulta un medic generalist înainte de a 
consulta un specialist sau înainte de a 
beneficia de asistenţă medicală 
spitalicească, şi în ceea ce priveşte 
pacienţii care doresc să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru, 
sub rezerva faptului că respectivele condiţii 
sunt necesare, proporţionale cu obiectivul 
urmărit şi nu au un caracter discreţionar şi 
discriminatoriu. Prin urmare, este adecvat a 
se solicita ca aceste condiţii generale şi 
formalităţi să fie aplicate în mod obiectiv, 
transparent şi nediscriminatoriu, să fie 
cunoscute în prealabil, să se bazeze în 
primul rând pe consideraţii medicale şi să 
nu impună sarcini suplimentare pacienţilor 
care doresc să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru în 
comparaţie cu pacienţii trataţi în statul 
membru de afiliere. Este, de asemenea, 
adecvat a se solicita ca deciziile să fie luate 
cât mai repede posibil. Acest fapt nu aduce 
atingere drepturilor statelor membre de a 
prevedea criterii sau condiţii privind 
autorizarea prealabilă în cazul pacienţilor 
care doresc să beneficieze de asistenţă 

(28) Statele membre pot menţine condiţii 
generale, criterii de eligibilitate şi 
formalităţi normative şi administrative 
privind primirea de asistenţă medicală şi 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
asistenţa medicală, precum cerinţa de a 
consulta un medic generalist înainte de a 
consulta un specialist sau înainte de a 
beneficia de asistenţă medicală 
spitalicească, şi în ceea ce priveşte 
pacienţii care doresc să beneficieze de 
asistenţă medicală într-un alt stat membru, 
sub rezerva faptului că respectivele condiţii 
sunt necesare, proporţionale cu obiectivul 
urmărit şi nu au un caracter discreţionar şi 
discriminatoriu. Prin urmare, este adecvat a 
se solicita ca aceste condiţii generale şi 
formalităţi să fie aplicate în mod obiectiv, 
transparent şi nediscriminatoriu, să fie 
cunoscute în prealabil, să se bazeze în 
primul rând pe consideraţii medicale şi să 
nu impună sarcini suplimentare pacienţilor 
care doresc să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru în 
comparaţie cu pacienţii trataţi în statul 
membru de afiliere. Este, de asemenea, 
adecvat a se solicita ca deciziile să fie luate 
cât mai repede posibil. Acest fapt nu aduce 
atingere drepturilor statelor membre de a 
prevedea criterii sau condiţii privind 
exceptările de la autorizarea prealabilă în 
cazul pacienţilor care doresc să beneficieze 
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medicală în statul lor membru de afiliere. de asistenţă medicală în statul lor membru 
de afiliere.

Or. nl

Justificare

Ca urmare a adaptării articolului 8 alineatul (3).

Amendamentul 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Orice tip de asistenţă medicală care nu 
este considerat asistenţă medicală 
spitalicească în conformitate cu dispoziţiile 
prezentei directive ar trebui considerat 
asistenţă medicală în afara mediului 
spitalicesc. Potrivit jurisprudenţei Curţii de 
Justiţie cu privire la libera circulaţie a 
serviciilor, nu este adecvată stabilirea unei 
cerinţe de autorizare prealabilă pentru 
rambursarea de către regimul legal de 
securitate socială al unui stat membru de 
afiliere a costurilor asistenţei medicale 
acordate în afara mediului spitalicesc într-
un alt stat membru. În măsura în care 
rambursarea unor astfel de costuri 
rămâne în limitele garantate de regimul 
de asigurări de sănătate al statului 
membru de afiliere, absenţa unei cerinţe 
de autorizare prealabilă nu va 
compromite echilibrul financiar al 
sistemelor de securitate socială.

(29) Orice tip de asistenţă medicală care nu 
este considerat asistenţă medicală 
spitalicească în conformitate cu dispoziţiile 
prezentei directive şi cu legislaţia statului 
membru de afiliere trebuie considerat 
asistenţă medicală în afara mediului 
spitalicesc. Potrivit jurisprudenţei Curţii de 
Justiţie cu privire la libera circulaţie a 
serviciilor, nu este adecvată stabilirea unei 
cerinţe de autorizare prealabilă pentru 
rambursarea de către regimul legal de 
securitate socială al unui stat membru de 
afiliere a costurilor asistenţei medicale 
acordate în afara mediului spitalicesc într-
un alt stat membru. Cu toate acestea, 
furnizarea de asistenţă medicală în afara 
mediului spitalicesc într-un alt stat 
membru necesită notificarea de către 
pacient către sistemul de securitate 
socială din statul membru de afiliere, 
această notificare fiind însoţită de o 
declaraţie că pacientul a primit toate 
informaţiile necesare înainte de plecarea 
în celălalt stat membru în care urmează 
să fie furnizată asistenţa medicală.
Această dispoziţie nu aduce atingere 
principiului autorizării automate pentru 
asistenţa medicală din afara mediului 
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spitalicesc.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 139
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Nu există o definiţie a ceea ce 
reprezintă asistenţa medicală spitalicească 
în cadrul diferitelor sisteme de sănătate 
din cadrul Comunităţii şi, prin urmare, 
diferite interpretări ar putea constitui un 
obstacol în calea libertăţii pacienţilor de a 
beneficia de asistenţă medicală. Pentru a 
depăşi acest obstacol, este necesară o 
definiţie comunitară a asistenţei medicale 
spitaliceşti. Asistenţa medicală 
spitalicească reprezintă, în general, 
asistenţa medicală care necesită 
petrecerea nopţii în spital. Cu toate 
acestea, poate fi adecvată includerea şi 
altor tipuri de asistenţă medicală în 
cadrul aceluiaşi regim de asistenţă 
medicală spitalicească, în cazul în care 
respectiva asistenţă medicală necesită 
utilizarea unei infrastructuri sau a unui 
echipament medical foarte specializat şi 
costisitor (de exemplu, scanere de înaltă 
tehnologie utilizate pentru diagnosticare) 
sau în cazul în care asistenţa medicală 
implică tratamente care prezintă un risc 
deosebit pentru pacient sau pentru 

(30) Definiţia a ceea ce reprezintă 
asistenţa medicală spitalicească trebuie să 
rămână în jurisdicţia legală a statelor 
membre. Astfel, se garantează că, într-o 
concurenţă calificată, evoluţiile ulterioare 
experte pot fi integrate în sistem (respectiv 
că preluarea unor sarcini din ce în ce mai 
complexe, ca de exemplu operaţiile în 
ambulatoriu, de către tehnologiile 
avansate rămâne posibilă). Delimitarea 
concretă dintre spitalizare şi asistenţa 
medicală în ambulatoriu se va face pe 
baza practicii de tratare a pacientului în 
ţara de tratament în cazuri tipice.  În 
cazul în care apar diferenţe semnificative 
între populaţiile de pacienţi 
transfrontaliere, Comisia are dreptul 
direct de a interveni şi de a lua măsuri 
corective, prin intermediul unui organism 
nou care urmează să fie înfiinţat.
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populaţie (de exemplu, tratamentul bolilor 
infecţioase grave). O listă actualizată în 
permanenţă a acestor tratamente este 
definită în mod specific de către Comisie 
prin procedura de comitologie.

Or. de

Amendamentul 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Nu există o definiţie a ceea ce 
reprezintă asistenţa medicală spitalicească 
în cadrul diferitelor sisteme de sănătate din 
cadrul Comunităţii şi, prin urmare, diferite 
interpretări ar putea constitui un obstacol
în calea libertăţii pacienţilor de a beneficia 
de asistenţă medicală. Pentru a depăşi acest 
obstacol, este necesară o definiţie 
comunitară a asistenţei medicale 
spitaliceşti. Asistenţa medicală 
spitalicească reprezintă, în general, 
asistenţa medicală care necesită petrecerea 
nopţii în spital. Cu toate acestea, poate fi
adecvată includerea şi altor tipuri de 
asistenţă medicală în cadrul aceluiaşi regim 
de asistenţă medicală spitalicească, în 
cazul în care respectiva asistenţă medicală 
necesită utilizarea unei infrastructuri sau a 
unui echipament medical foarte specializat 
şi costisitor (de exemplu, scanere de înaltă 
tehnologie utilizate pentru diagnosticare) 
sau în cazul în care asistenţa medicală 
implică tratamente care prezintă un risc 
deosebit pentru pacient sau pentru 
populaţie (de exemplu, tratamentul bolilor 
infecţioase grave). O listă actualizată în 
permanenţă a acestor tratamente este 
definită în mod specific de către Comisie 
prin procedura de comitologie.

(30) Nu există o definiţie generală a ceea 
ce reprezintă asistenţa medicală 
spitalicească în cadrul diferitelor sisteme 
de sănătate din cadrul Comunităţii şi, prin 
urmare, eventualele diferenţe de 
interpretare ar putea constitui un obstacol 
în calea libertăţii pacienţilor de a beneficia 
de asistenţă medicală. Pentru a depăşi acest 
obstacol, este necesară o definiţie generală 
a noţiunilor de „asistenţă medicală 
spitalicească” şi  „asistenţă medicală 
specializată”. Asistenţa medicală 
spitalicească reprezintă, în general, 
asistenţa medicală care necesită petrecerea 
nopţii în spital. De asemenea, poate fi 
adecvată includerea şi altor tipuri de 
asistenţă medicală în cadrul aceluiaşi 
regim, în cazul în care respectiva asistenţă 
medicală necesită utilizarea unei 
infrastructuri sau a unui echipament 
medical foarte specializat şi costisitor (de 
exemplu, scanere de înaltă tehnologie 
utilizate pentru diagnosticare) sau în cazul 
în care asistenţa medicală presupune
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populaţie (de 
exemplu, tratamentul bolilor infecţioase 
grave). Fiecare stat membru de afiliere 
elaborează lista tratamentelor de acest tip 
care sunt rambursate de sistemul său de 
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securitate socială. Această listă ar trebui 
să fie făcută publică şi nu ar trebui să 
constituie un obstacol disproporţionat.

Or. fr

Justificare

Întrucât propunerea iniţială recunoaşte diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte 
rambursarea costurilor asistenţei medicale de către sistemele de securitate socială, definirea 
listei asistenţei medicale spitaliceşti prin procedura de comitologie nu pare să fie adecvată, 
având în vedere că acest lucru ţine de competenţa exclusivă a statelor membre în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii. Trebuie, totuşi, să se definească criterii comune.

Amendamentul 141
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Nu există o definiţie a ceea ce 
reprezintă asistenţa medicală spitalicească 
în cadrul diferitelor sisteme de sănătate din 
cadrul Comunităţii şi, prin urmare, diferite 
interpretări ar putea constitui un obstacol 
în calea libertăţii pacienţilor de a 
beneficia de asistenţă medicală. Pentru a 
depăşi acest obstacol, este necesară o 
definiţie comunitară a asistenţei medicale 
spitaliceşti. Asistenţa medicală 
spitalicească reprezintă, în general, 
asistenţa medicală care necesită petrecerea 
nopţii în spital. Cu toate acestea, poate fi 
adecvată includerea şi altor tipuri de 
asistenţă medicală în cadrul aceluiaşi regim 
de asistenţă medicală spitalicească, în cazul 
în care respectiva asistenţă medicală 
necesită utilizarea unei infrastructuri sau a 
unui echipament medical foarte specializat 
şi costisitor (de exemplu, scanere de înaltă 
tehnologie utilizate pentru diagnosticare) 
sau în cazul în care asistenţa medicală 
implică tratamente care prezintă un risc 

(30) Nu există o definiţie a ceea ce 
reprezintă asistenţa medicală spitalicească 
în cadrul diferitelor sisteme de sănătate din 
cadrul Comunităţii. Este de 
responsabilitatea statelor membre să 
adopte aceste definiţii. Asistenţa medicală 
spitalicească reprezintă, în general, 
asistenţa medicală care necesită petrecerea 
nopţii în spital. Cu toate acestea, poate fi
adecvată includerea şi altor tipuri de 
asistenţă medicală în cadrul aceluiaşi regim 
de asistenţă medicală spitalicească, în cazul 
în care respectiva asistenţă medicală 
necesită utilizarea unei infrastructuri sau a 
unui echipament medical foarte specializat 
şi costisitor (de exemplu, scanere de înaltă 
tehnologie utilizate pentru diagnosticare) 
sau în cazul în care asistenţa medicală 
implică tratamente care prezintă un risc 
deosebit pentru pacient sau pentru 
populaţie (de exemplu, tratamentul bolilor 
infecţioase grave). Definiţia se poate, de 
asemenea, aplica aceluiaşi tratament 



AM\763902RO.doc 23/75 PE418.320v01-00

RO

deosebit pentru pacient sau pentru 
populaţie (de exemplu, tratamentul bolilor 
infecţioase grave). O listă actualizată în 
permanenţă a acestor tratamente este 
definită în mod specific de către Comisie 
prin procedura de comitologie.

medical care, din alte motive, în 
conformitate cu conceptele tratamentelor 
medicale din statul membru de afiliere, 
presupun o infrastructură.

Or. de

Justificare

Acest amendament corespunde amendamentului la articolul 8 alineatul (1), propus de acelaşi 
autor. Definiţia propusă a noţiunilor de „asistenţă spitalicească” şi „asistenţă specializată” 
este limitată. În Germania, aceasta nu ar include nici asistenţa în regim de spitalizare 
parţială sau asistenţa ambulatorie, nici asistenţa acordată pacienţilor cu tulburări mintale în 
staţionarele de zi. Competenţele în ceea ce priveşte definirea conceptului de asistenţă 
medicală care necesită planificare aparţin exclusiv statelor membre.

Amendamentul 142
Linda McAvan

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Nu există o definiţie a ceea ce 
reprezintă asistenţa medicală spitalicească 
în cadrul diferitelor sisteme de sănătate din 
cadrul Comunităţii şi, prin urmare, diferite 
interpretări ar putea constitui un obstacol în 
calea libertăţii pacienţilor de a beneficia de 
asistenţă medicală. Pentru a depăşi acest 
obstacol, este necesară o definiţie 
comunitară a asistenţei medicale 
spitaliceşti. Asistenţa medicală 
spitalicească reprezintă, în general, 
asistenţa medicală care necesită petrecerea 
nopţii în spital. Cu toate acestea, poate fi 
adecvată includerea şi altor tipuri de 
asistenţă medicală în cadrul aceluiaşi regim 
de asistenţă medicală spitalicească, în cazul 
în care respectiva asistenţă medicală 
necesită utilizarea unei infrastructuri sau a 
unui echipament medical foarte specializat 

(30) Nu există o definiţie a ceea ce 
reprezintă asistenţa medicală spitalicească 
în cadrul diferitelor sisteme de sănătate din 
cadrul Comunităţii şi, prin urmare, diferite 
interpretări ar putea constitui un obstacol în 
calea libertăţii pacienţilor de a beneficia de 
asistenţă medicală. Pentru a depăşi acest 
obstacol, este necesară o definiţie 
comunitară a asistenţei medicale 
spitaliceşti. Asistenţa medicală 
spitalicească reprezintă, în general, 
asistenţa medicală care necesită petrecerea 
nopţii în spital. Cu toate acestea, poate fi 
adecvată includerea şi altor tipuri de 
asistenţă medicală în cadrul aceluiaşi regim 
de asistenţă medicală spitalicească, în cazul 
în care respectiva asistenţă medicală 
necesită utilizarea unei infrastructuri sau a 
unui echipament medical foarte specializat 
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şi costisitor (de exemplu, scanere de înaltă 
tehnologie utilizate pentru diagnosticare) 
sau în cazul în care asistenţa medicală 
implică tratamente care prezintă un risc 
deosebit pentru pacient sau pentru 
populaţie (de exemplu, tratamentul bolilor 
infecţioase grave). O listă actualizată în 
permanenţă a acestor tratamente este 
definită în mod specific de către Comisie 
prin procedura de comitologie.

şi costisitor (de exemplu, scanere de înaltă 
tehnologie utilizate pentru diagnosticare) 
sau în cazul în care asistenţa medicală 
implică tratamente care prezintă un risc 
deosebit pentru pacient sau pentru 
populaţie (de exemplu, tratamentul bolilor 
infecţioase grave).

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat de un alt amendament, la articolul 8 alineatul (1), propus de 
acelaşi autor. Diferenţele existente între statele membre în ceea ce priveşte dreptul de a 
beneficia de tratament şi practicile clinice înseamnă că, în practică, existenţa la nivelul UE a 
unei liste unice a tratamentelor pentru care poate fi impusă o autorizare prealabilă nu ar face 
decât să deruteze pacienţii. 

Amendamentul 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Nu există o definiţie a ceea ce 
reprezintă asistenţa medicală spitalicească 
în cadrul diferitelor sisteme de sănătate din 
cadrul Comunităţii şi, prin urmare, diferite 
interpretări ar putea constitui un obstacol în 
calea libertăţii pacienţilor de a beneficia de 
asistenţă medicală. Pentru a depăşi acest 
obstacol, este necesară o definiţie 
comunitară a asistenţei medicale 
spitaliceşti. Asistenţa medicală 
spitalicească reprezintă, în general, 
asistenţa medicală care necesită petrecerea 
nopţii în spital. Cu toate acestea, poate fi 
adecvată includerea şi altor tipuri de 
asistenţă medicală în cadrul aceluiaşi regim 
de asistenţă medicală spitalicească, în cazul 

(30) Nu există o definiţie a ceea ce 
reprezintă asistenţa medicală spitalicească 
în cadrul diferitelor sisteme de sănătate din 
cadrul Comunităţii şi, prin urmare, diferite 
interpretări ar putea constitui un obstacol în 
calea libertăţii pacienţilor de a beneficia de 
asistenţă medicală. Pentru a depăşi acest 
obstacol, este necesară o definiţie 
comunitară a asistenţei medicale 
spitaliceşti. Asistenţa medicală 
spitalicească reprezintă, în general, 
asistenţa medicală care necesită petrecerea 
nopţii în spital. Cu toate acestea, poate fi 
adecvată includerea şi altor tipuri de 
asistenţă medicală în cadrul aceluiaşi regim 
de asistenţă medicală spitalicească, în cazul 
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în care respectiva asistenţă medicală 
necesită utilizarea unei infrastructuri sau a 
unui echipament medical foarte specializat 
şi costisitor (de exemplu, scanere de înaltă 
tehnologie utilizate pentru diagnosticare) 
sau în cazul în care asistenţa medicală 
implică tratamente care prezintă un risc 
deosebit pentru pacient sau pentru 
populaţie (de exemplu, tratamentul bolilor 
infecţioase grave). O listă actualizată în 
permanenţă a acestor tratamente este 
definită în mod specific de către Comisie 
prin procedura de comitologie.

în care respectiva asistenţă medicală 
necesită utilizarea unei infrastructuri sau a 
unui echipament medical foarte specializat 
şi costisitor (de exemplu, scanere de înaltă 
tehnologie utilizate pentru diagnosticare) 
sau în cazul în care asistenţa medicală 
implică tratamente care prezintă un risc 
deosebit pentru pacient sau pentru 
populaţie (de exemplu, tratamentul bolilor 
infecţioase grave).

Or. en

Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarităţii, statele membre ar trebui să hotărască în mod 
independent cu privire la definiţia dată asistenţei medicale spitaliceşti în contextul prezentei 
directive.

Amendamentul 144
Karin Jöns

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Nu există o definiţie a ceea ce 
reprezintă asistenţa medicală spitalicească 
în cadrul diferitelor sisteme de sănătate din 
cadrul Comunităţii şi, prin urmare, diferite 
interpretări ar putea constitui un obstacol în 
calea libertăţii pacienţilor de a beneficia de 
asistenţă medicală. Pentru a depăşi acest 
obstacol, este necesară o definiţie 
comunitară a asistenţei medicale 
spitaliceşti. Asistenţa medicală 
spitalicească reprezintă, în general, 
asistenţa medicală care necesită petrecerea 
nopţii în spital. Cu toate acestea, poate fi 
adecvată includerea şi altor tipuri de 
asistenţă medicală în cadrul aceluiaşi regim 

(30) Nu există o definiţie a ceea ce 
reprezintă asistenţa medicală spitalicească 
în cadrul diferitelor sisteme de sănătate din 
cadrul Comunităţii şi, prin urmare, diferite 
interpretări ar putea constitui un obstacol în 
calea libertăţii pacienţilor de a beneficia de 
asistenţă medicală. Pentru a depăşi acest 
obstacol, este necesară o definiţie 
comunitară a asistenţei medicale 
spitaliceşti. Asistenţa medicală 
spitalicească reprezintă, în general, 
asistenţa medicală care necesită petrecerea 
nopţii în spital. Cu toate acestea, poate fi 
adecvată includerea şi altor tipuri de 
asistenţă medicală în cadrul aceluiaşi regim 
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de asistenţă medicală spitalicească, în cazul 
în care respectiva asistenţă medicală 
necesită utilizarea unei infrastructuri sau a 
unui echipament medical foarte specializat 
şi costisitor (de exemplu, scanere de înaltă 
tehnologie utilizate pentru diagnosticare) 
sau în cazul în care asistenţa medicală 
implică tratamente care prezintă un risc 
deosebit pentru pacient sau pentru 
populaţie (de exemplu, tratamentul bolilor 
infecţioase grave). O listă actualizată în 
permanenţă a acestor tratamente este 
definită în mod specific de către Comisie 
prin procedura de comitologie.

de asistenţă medicală spitalicească, în cazul 
în care respectiva asistenţă medicală 
necesită utilizarea unei infrastructuri sau a 
unui echipament medical foarte specializat 
şi costisitor (de exemplu, scanere de înaltă 
tehnologie utilizate pentru diagnosticare) 
sau în cazul în care asistenţa medicală 
implică tratamente care prezintă un risc 
deosebit pentru pacient sau pentru 
populaţie (de exemplu, tratamentul bolilor 
infecţioase grave). Statele membre 
definesc şi actualizează în permanenţă 
liste naţionale ale acestor tratamente.

Or. de

Justificare

O listă unică la nivel european a tratamentelor definite drept tratamente spitaliceşti un ia în 
considerare sistemele medicale naţionale individuale şi varietatea tratamentelor acestora. O 
astfel de listă ar încălca principiul subsidiarităţii.

Amendamentul 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Datele disponibile indică faptul că 
aplicarea principiilor liberei circulaţii cu 
privire la utilizarea asistenţei medicale 
într-un alt stat membru în limitele 
garantate de către sistemul legal de 
asigurări de sănătate al statului membru 
de afiliere nu va compromite sistemele de 
sănătate ale statelor membre sau 
durabilitatea financiară a sistemelor de 
securitate socială ale acestora. Cu toate 
acestea, Curtea de Justiţie a recunoscut 
că nu se poate exclude faptul că riscul 
potenţial de a compromite grav echilibrul 
financiar al sistemului de securitate 

eliminat
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socială sau obiectivul de a menţine un 
serviciu medical şi spitalicesc echilibrat 
accesibil tuturor poate crea motive 
imperioase de interes general care pot 
justifica instituirea unei bariere în calea 
principiului libertăţii de a presta servicii. 
Curtea de Justiţie a recunoscut, de 
asemenea, faptul că numărul spitalelor, 
distribuirea geografică şi modul de 
organizare al acestora, facilităţile de care 
dispun, precum şi natura serviciilor 
medicale pe care le pot oferi, reprezintă 
aspecte care trebuie să poată fi 
planificate. Prezenta directivă ar trebui să 
prevadă un sistem de autorizare 
prealabilă pentru suportarea costurilor 
asistenţei medicale spitaliceşti primite în 
alt stat membru, în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiţii: dacă 
tratamentul ar fi fost furnizat pe teritoriul 
său, ar fi fost rambursat de sistemul său 
de securitate socială şi fluxul de pacienţi 
rezultat în urma punerii în aplicare a 
directivei subminează în mod grav sau 
poate submina în mod grav echilibrul 
financiar al sistemului de securitate 
socială şi/sau acest flux de pacienţi 
subminează în mod grav sau poate 
submina în mod grav planificarea şi 
raţionalizarea aplicate în sectorul 
spitalicesc pentru a evita supraîncărcarea 
spitalelor, dezechilibrul furnizării de 
asistenţă medicală şi irosirea resurselor 
logistice şi financiare, menţinerea unui 
serviciu medical şi spitalicesc echilibrat 
accesibil tuturor sau păstrarea capacităţii 
de tratare sau de competenţă medicală pe 
teritoriul membrului în cauză. Deoarece 
evaluarea impactului precis al unui flux 
aşteptat de pacienţi necesită asumări şi 
calcule complexe, directiva permite un 
sistem de autorizare prealabilă dacă există 
motive suficiente pentru a aştepta că 
sistemul de securitate socială va fi 
subminat în mod grav. Aceasta ar trebui, 
de asemenea, să acopere cazurile 
sistemelor de autorizare prealabilă care 
există deja şi care sunt în conformitate cu 
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condiţiile stabilite la articolul 8.

Or. es

Justificare

Trebuie să se ia în considerare diversitatea sistemelor de asistenţă medicală europene, 
precum şi a cea modelelor de finanţare.

Amendamentul 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Datele disponibile indică faptul că 
aplicarea principiilor liberei circulaţii cu 
privire la utilizarea asistenţei medicale 
într-un alt stat membru în limitele 
garantate de către sistemul legal de 
asigurări de sănătate al statului membru 
de afiliere nu va compromite sistemele de 
sănătate ale statelor membre sau 
durabilitatea financiară a sistemelor de 
securitate socială ale acestora. Cu toate 
acestea, Curtea de Justiţie a recunoscut 
că nu se poate exclude faptul că riscul 
potenţial de a compromite grav echilibrul 
financiar al sistemului de securitate 
socială sau obiectivul de a menţine un 
serviciu medical şi spitalicesc echilibrat 
accesibil tuturor poate crea motive 
imperioase de interes general care pot 
justifica instituirea unei bariere în calea 
principiului libertăţii de a presta servicii. 
Curtea de Justiţie a recunoscut, de 
asemenea, faptul că numărul spitalelor, 
distribuirea geografică şi modul de 
organizare al acestora, facilităţile de care 
dispun, precum şi natura serviciilor 
medicale pe care le pot oferi, reprezintă 
aspecte care trebuie să poată fi 
planificate. Prezenta directivă ar trebui să 

eliminat
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prevadă un sistem de autorizare 
prealabilă pentru suportarea costurilor 
asistenţei medicale spitaliceşti primite în 
alt stat membru, în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiţii: dacă 
tratamentul ar fi fost furnizat pe teritoriul 
său, ar fi fost rambursat de sistemul său 
de securitate socială şi fluxul de pacienţi 
rezultat în urma punerii în aplicare a 
directivei subminează în mod grav sau 
poate submina în mod grav echilibrul 
financiar al sistemului de securitate 
socială şi/sau acest flux de pacienţi 
subminează în mod grav sau poate 
submina în mod grav planificarea şi 
raţionalizarea aplicate în sectorul 
spitalicesc pentru a evita supraîncărcarea 
spitalelor, dezechilibrul furnizării de 
asistenţă medicală şi irosirea resurselor 
logistice şi financiare, menţinerea unui 
serviciu medical şi spitalicesc echilibrat 
accesibil tuturor sau păstrarea capacităţii 
de tratare sau de competenţă medicală pe 
teritoriul membrului în cauză. Deoarece 
evaluarea impactului precis al unui flux 
aşteptat de pacienţi necesită asumări şi 
calcule complexe, directiva permite un 
sistem de autorizare prealabilă dacă există 
motive suficiente pentru a aştepta că 
sistemul de securitate socială va fi 
subminat în mod grav. Aceasta ar trebui, 
de asemenea, să acopere cazurile 
sistemelor de autorizare prealabilă care 
există deja şi care sunt în conformitate cu 
condiţiile stabilite la articolul 8.

Or. es

Justificare

La propuesta puede afectar a las condiciones en que se presta la asistencia sanitaria de la 
mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado miembro para recibir 
asistencia sanitaria, ya que puede interferir con la organización y planificación de la 
asistencia sanitaria del Estado miembro receptor del paciente que se desplaza. De ahí la 
necesidad de la existencia, no sólo de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado miembro emisor, sino también de la posibilidad de que el Estado miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros Estados miembros.
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Amendamentul 147
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Datele disponibile indică faptul că 
aplicarea principiilor liberei circulaţii cu 
privire la utilizarea asistenţei medicale într-
un alt stat membru în limitele garantate de 
către sistemul legal de asigurări de sănătate 
al statului membru de afiliere nu va 
compromite sistemele de sănătate ale 
statelor membre sau durabilitatea 
financiară a sistemelor de securitate socială 
ale acestora. Cu toate acestea, Curtea de 
Justiţie a recunoscut că nu se poate 
exclude faptul că riscul potenţial de a 
compromite grav echilibrul financiar al 
sistemului de securitate socială sau 
obiectivul de a menţine un serviciu 
medical şi spitalicesc echilibrat accesibil 
tuturor poate crea motive imperioase de 
interes general care pot justifica 
instituirea unei bariere în calea 
principiului libertăţii de a presta servicii. 
Curtea de Justiţie a recunoscut, de 
asemenea, faptul că numărul spitalelor, 
distribuirea geografică şi modul de 
organizare al acestora, facilităţile de care 
dispun, precum şi natura serviciilor 
medicale pe care le pot oferi, reprezintă 
aspecte care trebuie să poată fi 
planificate. Prezenta directivă ar trebui să 
prevadă un sistem de autorizare 
prealabilă pentru suportarea costurilor 
asistenţei medicale spitaliceşti primite în 
alt stat membru, în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiţii: dacă 
tratamentul ar fi fost furnizat pe teritoriul 
său, ar fi fost rambursat de sistemul său 
de securitate socială şi fluxul de pacienţi 
rezultat în urma punerii în aplicare a 
directivei subminează în mod grav sau 

(31) Datele disponibile indică faptul că 
aplicarea principiilor liberei circulaţii cu 
privire la utilizarea asistenţei medicale într-
un alt stat membru în limitele garantate de 
către sistemul legal de asigurări de sănătate 
al statului membru de afiliere nu va 
compromite sistemele de sănătate ale 
statelor membre sau durabilitatea 
financiară a sistemelor de securitate socială 
ale acestora. Statele membre pot să 
prevadă un sistem de autorizare 
prealabilă pentru asistenţa medicală 
spitalicească şi specializată şi să decidă cu 
privire la sectoarele în care consideră că 
este necesară planificarea nevoilor.
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poate submina în mod grav echilibrul 
financiar al sistemului de securitate 
socială şi/sau acest flux de pacienţi 
subminează în mod grav sau poate 
submina în mod grav planificarea şi 
raţionalizarea aplicate în sectorul 
spitalicesc pentru a evita supraîncărcarea 
spitalelor, dezechilibrul furnizării de 
asistenţă medicală şi irosirea resurselor 
logistice şi financiare, menţinerea unui 
serviciu medical şi spitalicesc echilibrat 
accesibil tuturor sau păstrarea capacităţii 
de tratare sau de competenţă medicală pe 
teritoriul membrului în cauză. Deoarece 
evaluarea impactului precis al unui flux 
aşteptat de pacienţi necesită asumări şi 
calcule complexe, directiva permite un 
sistem de autorizare prealabilă dacă există
motive suficiente pentru a aştepta că 
sistemul de securitate socială va fi 
subminat în mod grav. Aceasta ar trebui, 
de asemenea, să acopere cazurile 
sistemelor de autorizare prealabilă care 
există deja şi care sunt în conformitate cu 
condiţiile stabilite la articolul 8.

Or. de

Justificare

Acest amendament corespunde amendamentului la articolul 8 alineatul (3), propus de acelaşi 
autor. Statele membre trebuie să dispună în continuare de competenţa de a decide cu privire 
la organizarea sistemului de autorizare prealabilă. 

Amendamentul 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Datele disponibile indică faptul că 
aplicarea principiilor liberei circulaţii cu 
privire la utilizarea asistenţei medicale 
într-un alt stat membru în limitele 

(31) Curtea de Justiţie a recunoscut că 
există un potenţial risc de a compromite 
grav echilibrul financiar al sistemului de 
securitate socială sau obiectivul de a 
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garantate de către sistemul legal de 
asigurări de sănătate al statului membru 
de afiliere nu va compromite sistemele de 
sănătate ale statelor membre sau 
durabilitatea financiară a sistemelor de 
securitate socială ale acestora. Cu toate 
acestea, Curtea de Justiţie a recunoscut că 
nu se poate exclude faptul că riscul
potenţial de a compromite grav echilibrul 
financiar al sistemului de securitate socială 
sau obiectivul de a menţine un serviciu 
medical şi spitalicesc echilibrat accesibil 
tuturor poate crea motive imperioase de 
interes general care pot justifica instituirea 
unei bariere în calea principiului libertăţii 
de a presta servicii. Curtea de Justiţie a 
recunoscut, de asemenea, faptul că numărul 
spitalelor, distribuirea geografică şi modul 
de organizare al acestora, facilităţile de 
care dispun, precum şi natura serviciilor 
medicale pe care le pot oferi, reprezintă 
aspecte care trebuie să poată fi planificate. 
Prezenta directivă ar trebui să prevadă un 
sistem de autorizare prealabilă pentru 
suportarea costurilor asistenţei medicale 
spitaliceşti primite în alt stat membru, în 
cazul în care sunt îndeplinite următoarele 
condiţii: dacă tratamentul ar fi fost 
furnizat pe teritoriul său, ar fi fost 
rambursat de sistemul său de securitate 
socială şi fluxul de pacienţi rezultat în 
urma punerii în aplicare a directivei 
subminează în mod grav sau poate 
submina în mod grav echilibrul financiar 
al sistemului de securitate socială şi/sau 
acest flux de pacienţi subminează în mod 
grav sau poate submina în mod grav 
planificarea şi raţionalizarea aplicate în 
sectorul spitalicesc pentru a evita 
supraîncărcarea spitalelor, dezechilibrul 
furnizării de asistenţă medicală şi irosirea 
resurselor logistice şi financiare, 
menţinerea unui serviciu medical şi 
spitalicesc echilibrat accesibil tuturor sau 
păstrarea capacităţii de tratare sau de 
competenţă medicală pe teritoriul 
membrului în cauză. Deoarece evaluarea 
impactului precis al unui flux aşteptat de 

menţine un serviciu medical şi spitalicesc 
echilibrat accesibil tuturor, ceea ce poate 
crea motive imperioase de interes general 
care pot justifica instituirea unei bariere în 
calea principiului libertăţii de a presta 
servicii. Curtea de Justiţie a recunoscut, de 
asemenea, faptul că numărul spitalelor, 
distribuirea geografică şi modul de 
organizare al acestora, facilităţile de care 
dispun, precum şi natura serviciilor 
medicale pe care le pot oferi, reprezintă 
aspecte care trebuie să poată fi planificate. 
Prezenta directivă ar trebui să prevadă un 
sistem de autorizare prealabilă pentru 
suportarea costurilor asistenţei medicale 
spitaliceşti primite în alt stat membru.
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pacienţi necesită asumări şi calcule 
complexe, directiva permite un sistem de 
autorizare prealabilă dacă există motive 
suficiente pentru a aştepta că sistemul de 
securitate socială va fi subminat în mod 
grav. Aceasta ar trebui, de asemenea, să 
acopere cazurile sistemelor de autorizare 
prealabilă care există deja şi care sunt în 
conformitate cu condiţiile stabilite la 
articolul 8.

Or. en

Amendamentul 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Datele disponibile indică faptul că 
aplicarea principiilor liberei circulaţii cu 
privire la utilizarea asistenţei medicale 
într-un alt stat membru în limitele 
garantate de către sistemul legal de 
asigurări de sănătate al statului membru 
de afiliere nu va compromite sistemele de 
sănătate ale statelor membre sau 
durabilitatea financiară a sistemelor de 
securitate socială ale acestora. Cu toate 
acestea, Curtea de Justiţie a recunoscut că 
nu se poate exclude faptul că riscul 
potenţial de a compromite grav echilibrul 
financiar al sistemului de securitate socială 
sau obiectivul de a menţine un serviciu 
medical şi spitalicesc echilibrat accesibil 
tuturor poate crea motive imperioase de 
interes general care pot justifica instituirea 
unei bariere în calea principiului libertăţii 
de a presta servicii. Curtea de Justiţie a 
recunoscut, de asemenea, faptul că numărul 
spitalelor, distribuirea geografică şi modul 
de organizare al acestora, facilităţile de 
care dispun, precum şi natura serviciilor 
medicale pe care le pot oferi, reprezintă 

(31) Curtea de Justiţie a recunoscut că nu 
se poate exclude faptul că riscul potenţial 
de a compromite grav echilibrul financiar 
al sistemului de securitate socială sau 
obiectivul de a menţine un serviciu medical 
şi spitalicesc echilibrat accesibil tuturor 
poate crea motive imperioase de interes 
general care pot justifica instituirea unei 
bariere în calea principiului libertăţii de 
circulaţie. Curtea de Justiţie a recunoscut, 
de asemenea, faptul că numărul spitalelor, 
distribuirea geografică şi modul de 
organizare al acestora, facilităţile de care 
dispun, precum şi natura serviciilor 
medicale pe care le pot oferi, reprezintă 
aspecte care trebuie să poată fi planificate. 
Prezenta directivă ar trebui să prevadă un 
sistem de autorizare prealabilă pentru 
suportarea costurilor asistenţei medicale 
spitaliceşti primite în alt stat membru.
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aspecte care trebuie să poată fi planificate. 
Prezenta directivă ar trebui să prevadă un 
sistem de autorizare prealabilă pentru 
suportarea costurilor asistenţei medicale 
spitaliceşti primite în alt stat membru, în 
cazul în care sunt îndeplinite următoarele 
condiţii: dacă tratamentul ar fi fost 
furnizat pe teritoriul său, ar fi fost 
rambursat de sistemul său de securitate 
socială şi fluxul de pacienţi rezultat în 
urma punerii în aplicare a directivei 
subminează în mod grav sau poate 
submina în mod grav echilibrul financiar 
al sistemului de securitate socială şi/sau 
acest flux de pacienţi subminează în mod 
grav sau poate submina în mod grav 
planificarea şi raţionalizarea aplicate în 
sectorul spitalicesc pentru a evita 
supraîncărcarea spitalelor, dezechilibrul 
furnizării de asistenţă medicală şi irosirea 
resurselor logistice şi financiare, 
menţinerea unui serviciu medical şi 
spitalicesc echilibrat accesibil tuturor sau 
păstrarea capacităţii de tratare sau de 
competenţă medicală pe teritoriul 
membrului în cauză. Deoarece evaluarea 
impactului precis al unui flux aşteptat de 
pacienţi necesită asumări şi calcule 
complexe, directiva permite un sistem de 
autorizare prealabilă dacă există motive 
suficiente pentru a aştepta că sistemul de 
securitate socială va fi subminat în mod 
grav. Aceasta ar trebui, de asemenea, să 
acopere cazurile sistemelor de autorizare 
prealabilă care există deja şi care sunt în 
conformitate cu condiţiile stabilite la 
articolul 8.

Or. en

Justificare

Nu există dovezi care să demonstreze că aplicarea principiului liberei circulaţii nu ar 
periclita durabilitatea financiară a sistemelor de asistenţă medicală. Ultimele alineate plasau 
pe umerii statelor membre dificila sarcină de a demonstra durabilitatea sistemelor de 
asistenţă medicală ale acestora înainte de a putea înfiinţa un sistem de autorizare prealabilă. 
Statelor membre ar trebui să li se permită să înfiinţeze sisteme de autorizare prealabilă 
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pentru serviciile de asistenţă medicală spitalicească, în cazul în care acest lucru este necesar 
pentru îndeplinirea responsabilităţilor publice ale statelor membre privind organizarea şi 
prestarea asistenţei medicale.

Amendamentul 150
Linda McAvan

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Datele disponibile indică faptul că 
aplicarea principiilor liberei circulaţii cu 
privire la utilizarea asistenţei medicale într-
un alt stat membru în limitele garantate de 
către sistemul legal de asigurări de sănătate 
al statului membru de afiliere nu va 
compromite sistemele de sănătate ale 
statelor membre sau durabilitatea 
financiară a sistemelor de securitate socială 
ale acestora. Cu toate acestea, Curtea de 
Justiţie a recunoscut că nu se poate exclude 
faptul că riscul potenţial de a compromite 
grav echilibrul financiar al sistemului de 
securitate socială sau obiectivul de a 
menţine un serviciu medical şi spitalicesc 
echilibrat accesibil tuturor poate crea 
motive imperioase de interes general care 
pot justifica instituirea unei bariere în calea 
principiului libertăţii de a presta servicii. 
Curtea de Justiţie a recunoscut, de 
asemenea, faptul că numărul spitalelor, 
distribuirea geografică şi modul de 
organizare al acestora, facilităţile de care 
dispun, precum şi natura serviciilor 
medicale pe care le pot oferi, reprezintă 
aspecte care trebuie să poată fi planificate. 
Prezenta directivă ar trebui să prevadă un 
sistem de autorizare prealabilă pentru 
suportarea costurilor asistenţei medicale 
spitaliceşti primite în alt stat membru, în 
cazul în care sunt îndeplinite următoarele 
condiţii: dacă tratamentul ar fi fost 
furnizat pe teritoriul său, ar fi fost 
rambursat de sistemul său de securitate 

(31) Datele disponibile indică faptul că 
aplicarea principiilor liberei circulaţii cu 
privire la utilizarea asistenţei medicale într-
un alt stat membru în limitele garantate de 
către sistemul legal de asigurări de sănătate 
al statului membru de afiliere nu va 
compromite sistemele de sănătate ale 
statelor membre sau durabilitatea 
financiară a sistemelor de securitate socială 
ale acestora. Cu toate acestea, Curtea de 
Justiţie a recunoscut că nu se poate exclude 
faptul că riscul potenţial de a compromite 
grav echilibrul financiar al sistemului de 
securitate socială sau obiectivul de a 
menţine un serviciu medical şi spitalicesc 
echilibrat accesibil tuturor poate crea 
motive imperioase de interes general care 
pot justifica instituirea unei bariere în calea 
principiului libertăţii de a presta servicii. 
Curtea de Justiţie a recunoscut, de 
asemenea, faptul că numărul spitalelor, 
distribuirea geografică şi modul de 
organizare al acestora, facilităţile de care 
dispun, precum şi natura serviciilor 
medicale pe care le pot oferi, reprezintă 
aspecte care trebuie să poată fi planificate. 
Prezenta directivă ar trebui să prevadă un 
sistem de autorizare prealabilă pentru 
suportarea costurilor asistenţei medicale 
spitaliceşti primite în alt stat membru. 
Statul membru de afiliere specifică în 
prealabil şi în mod transparent criteriile 
de refuzare a autorizării prealabile, legate 
de motive imperioase de interes general.
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socială şi fluxul de pacienţi rezultat în 
urma punerii în aplicare a directivei 
subminează în mod grav sau poate 
submina în mod grav echilibrul financiar 
al sistemului de securitate socială şi/sau 
acest flux de pacienţi subminează în mod 
grav sau poate submina în mod grav 
planificarea şi raţionalizarea aplicate în 
sectorul spitalicesc pentru a evita 
supraîncărcarea spitalelor, dezechilibrul 
furnizării de asistenţă medicală şi irosirea 
resurselor logistice şi financiare, 
menţinerea unui serviciu medical şi 
spitalicesc echilibrat accesibil tuturor sau 
păstrarea capacităţii de tratare sau de 
competenţă medicală pe teritoriul 
membrului în cauză. Deoarece evaluarea 
impactului precis al unui flux aşteptat de 
pacienţi necesită asumări şi calcule 
complexe, directiva permite un sistem de 
autorizare prealabilă dacă există motive 
suficiente pentru a aştepta că sistemul de 
securitate socială va fi subminat în mod 
grav. Aceasta ar trebui, de asemenea, să 
acopere cazurile sistemelor de autorizare 
prealabilă care există deja şi care sunt în 
conformitate cu condiţiile stabilite la 
articolul 8.

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat de un alt amendament, la articolul 8 alineatul (3), propus de 
acelaşi autor. Este necesară precizarea situaţiilor în care autorizarea prealabilă se poate 
aplica cererilor de tratament într-un alt stat membru, precum şi a motivelor de refuzare a 
autorizării prealabile. 
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Amendamentul 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Datele disponibile indică faptul că 
aplicarea principiilor liberei circulaţii cu 
privire la utilizarea asistenţei medicale 
într-un alt stat membru în limitele 
garantate de către sistemul legal de 
asigurări de sănătate al statului membru 
de afiliere nu va compromite sistemele de 
sănătate ale statelor membre sau 
durabilitatea financiară a sistemelor de 
securitate socială ale acestora. Cu toate 
acestea, Curtea de Justiţie a recunoscut că 
nu se poate exclude faptul că riscul 
potenţial de a compromite grav echilibrul 
financiar al sistemului de securitate socială 
sau obiectivul de a menţine un serviciu 
medical şi spitalicesc echilibrat accesibil 
tuturor poate crea motive imperioase de 
interes general care pot justifica instituirea 
unei bariere în calea principiului libertăţii 
de a presta servicii. Curtea de Justiţie a 
recunoscut, de asemenea, faptul că numărul 
spitalelor, distribuirea geografică şi modul 
de organizare al acestora, facilităţile de 
care dispun, precum şi natura serviciilor 
medicale pe care le pot oferi, reprezintă 
aspecte care trebuie să poată fi planificate. 
Prezenta directivă ar trebui să prevadă un 
sistem de autorizare prealabilă pentru 
suportarea costurilor asistenţei medicale 
spitaliceşti primite în alt stat membru, în 
cazul în care sunt îndeplinite următoarele 
condiţii: dacă tratamentul ar fi fost 
furnizat pe teritoriul său, ar fi fost 
rambursat de sistemul său de securitate 
socială şi fluxul de pacienţi rezultat în 
urma punerii în aplicare a directivei 
subminează în mod grav sau poate 
submina în mod grav echilibrul financiar 
al sistemului de securitate socială şi/sau 
acest flux de pacienţi subminează în mod 

(31) Curtea de Justiţie a recunoscut că nu 
se poate exclude faptul că riscul potenţial 
de a compromite grav echilibrul financiar 
al sistemului de securitate socială sau 
obiectivul de a menţine un serviciu medical 
şi spitalicesc echilibrat accesibil tuturor 
poate crea motive imperioase de interes 
general care pot justifica instituirea unei 
bariere în calea principiului libertăţii de a 
presta servicii. Curtea de Justiţie a 
recunoscut, de asemenea, faptul că numărul 
spitalelor, distribuirea geografică şi modul 
de organizare al acestora, facilităţile de 
care dispun, precum şi natura serviciilor 
medicale pe care le pot oferi, reprezintă 
aspecte care trebuie să poată fi planificate. 
Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să 
prevadă un sistem de autorizare prealabilă 
pentru suportarea costurilor asistenţei 
medicale spitaliceşti şi specializate primite 
în alt stat membru. Aceasta ar trebui, de 
asemenea, să reglementeze cazurile 
sistemelor de autorizare prealabilă care 
există deja şi care sunt în conformitate cu 
condiţiile stabilite la articolul 8.
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grav sau poate submina în mod grav 
planificarea şi raţionalizarea aplicate în 
sectorul spitalicesc pentru a evita 
supraîncărcarea spitalelor, dezechilibrul 
furnizării de asistenţă medicală şi irosirea 
resurselor logistice şi financiare, 
menţinerea unui serviciu medical şi 
spitalicesc echilibrat accesibil tuturor sau 
păstrarea capacităţii de tratare sau de 
competenţă medicală pe teritoriul 
membrului în cauză. Deoarece evaluarea 
impactului precis al unui flux aşteptat de 
pacienţi necesită asumări şi calcule 
complexe, directiva permite un sistem de 
autorizare prealabilă dacă există motive 
suficiente pentru a aştepta că sistemul de 
securitate socială va fi subminat în mod 
grav. Aceasta ar trebui, de asemenea, să 
acopere cazurile sistemelor de autorizare 
prealabilă care există deja şi care sunt în 
conformitate cu condiţiile stabilite la 
articolul 8.

Or. fr

Justificare

Nu se poate anticipa impactul pe care îl va avea aplicarea prezentei directive asupra 
sistemelor de sănătate ale statelor membre. Este necesar să se respecte limitele admise de 
Curtea de Justiţie şi să se reafirme necesitatea menţinerii autorizării prealabile pentru 
furnizarea de asistenţă medicală într-un alt stat membru decât cel la care sunt afiliaţi 
pacienţii.

Amendamentul 152
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Datele disponibile indică faptul că 
aplicarea principiilor liberei circulaţii cu 
privire la utilizarea asistenţei medicale într-
un alt stat membru în limitele garantate de 

(31) Datele disponibile indică faptul că 
aplicarea principiilor liberei circulaţii cu 
privire la utilizarea asistenţei medicale într-
un alt stat membru în limitele garantate de 
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către sistemul legal de asigurări de sănătate 
al statului membru de afiliere nu va 
compromite sistemele de sănătate ale 
statelor membre sau durabilitatea 
financiară a sistemelor de securitate socială 
ale acestora. Cu toate acestea, Curtea de 
Justiţie a recunoscut că nu se poate exclude 
faptul că riscul potenţial de a compromite 
grav echilibrul financiar al sistemului de 
securitate socială sau obiectivul de a 
menţine un serviciu medical şi spitalicesc 
echilibrat accesibil tuturor poate crea 
motive imperioase de interes general care 
pot justifica instituirea unei bariere în calea 
principiului libertăţii de a presta servicii. 
Curtea de Justiţie a recunoscut, de 
asemenea, faptul că numărul spitalelor, 
distribuirea geografică şi modul de 
organizare al acestora, facilităţile de care 
dispun, precum şi natura serviciilor 
medicale pe care le pot oferi, reprezintă 
aspecte care trebuie să poată fi planificate. 
Prezenta directivă ar trebui să prevadă un 
sistem de autorizare prealabilă pentru 
suportarea costurilor asistenţei medicale 
spitaliceşti primite în alt stat membru, în 
cazul în care sunt îndeplinite următoarele 
condiţii: dacă tratamentul ar fi fost 
furnizat pe teritoriul său, ar fi fost 
rambursat de sistemul său de securitate 
socială şi fluxul de pacienţi rezultat în 
urma punerii în aplicare a directivei 
subminează în mod grav sau poate 
submina în mod grav echilibrul financiar 
al sistemului de securitate socială şi/sau 
acest flux de pacienţi subminează în mod 
grav sau poate submina în mod grav 
planificarea şi raţionalizarea aplicate în 
sectorul spitalicesc pentru a evita 
supraîncărcarea spitalelor, dezechilibrul 
furnizării de asistenţă medicală şi irosirea 
resurselor logistice şi financiare, 
menţinerea unui serviciu medical şi 
spitalicesc echilibrat accesibil tuturor sau 
păstrarea capacităţii de tratare sau de 
competenţă medicală pe teritoriul 
membrului în cauză. Deoarece evaluarea 
impactului precis al unui flux aşteptat de 

către sistemul legal de asigurări de sănătate 
al statului membru de afiliere nu va 
compromite sistemele de sănătate ale 
statelor membre sau durabilitatea 
financiară a sistemelor de securitate socială 
ale acestora. Cu toate acestea, Curtea de 
Justiţie a recunoscut că nu se poate exclude 
faptul că riscul potenţial de a compromite 
grav echilibrul financiar al sistemului de 
securitate socială sau obiectivul de a 
menţine un serviciu medical şi spitalicesc 
echilibrat accesibil tuturor poate crea 
motive imperioase de interes general care 
pot justifica instituirea unei bariere în calea 
principiului libertăţii de a presta servicii. 
Curtea de Justiţie a recunoscut, de 
asemenea, faptul că numărul spitalelor, 
distribuirea geografică şi modul de 
organizare al acestora, facilităţile de care 
dispun, precum şi natura serviciilor 
medicale pe care le pot oferi, reprezintă 
aspecte care trebuie să poată fi planificate. 
Prezenta directivă ar trebui să prevadă un 
sistem de autorizare prealabilă pentru 
suportarea costurilor asistenţei medicale 
spitaliceşti şi specializate primite în alt stat 
membru, exceptând cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiţii: 
tratamentul nu poate fi efectuat în statul 
membru de afiliere din cauza listelor de 
aşteptare extrem de lungi, pacienţii au 
domiciliul în zone de frontieră, afecţiunea 
care urmează să fie tratată este rară şi 
necesită tehnici de tratament extrem de 
specializate sau asistenţa se bazează pe 
contracte între case de asigurări medicale 
şi instituţii de asistenţă medicală din 
străinătate. Aceasta ar trebui, de 
asemenea, să acopere cazurile sistemelor 
de autorizare prealabilă care există deja şi 
care sunt în conformitate cu condiţiile 
stabilite la articolul 8.
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pacienţi necesită asumări şi calcule 
complexe, directiva permite un sistem de 
autorizare prealabilă dacă există motive 
suficiente pentru a aştepta că sistemul de 
securitate socială va fi subminat în mod 
grav. Aceasta ar trebui, de asemenea, să
acopere cazurile sistemelor de autorizare 
prealabilă care există deja şi care sunt în 
conformitate cu condiţiile stabilite la 
articolul 8.

Or. nl

Justificare

Ca urmare a adaptării articolului 8 alineatul (3).

Amendamentul 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) În conformitate cu jurisprudenţa 
Curţii de Justiţie, statele membre pot 
impune o cerinţă de autorizaţie prealabilă 
în cazul în care se solicită suportarea de 
către sistemele naţionale a costurilor 
pentru asistenţa medicală spitalicească 
oferită în alt stat membru. O astfel de 
cerinţă ar trebui considerată o măsură 
atât rezonabilă, cât şi necesară. Astfel, 
numărul spitalelor, distribuirea lor 
geografică şi modul de organizare al 
acestora, facilităţile de care dispun, 
precum şi natura serviciilor medicale pe 
care le pot oferi, reprezintă aspecte pentru 
care trebuie să fie posibilă planificarea, 
elaborată într-un mod general pentru a 
satisface diferite necesităţi. O astfel de 
planificare ar trebui, în primul rând, să 
urmărească să garanteze că există un 
acces suficient şi permanent la o gamă 
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echilibrată de tratamente spitaliceşti în 
statul membru în cauză. În al doilea rând, 
aceasta ar trebui să ajute la îndeplinirea 
dezideratului unei utilizări raţionale a 
resurselor, făcând posibilă eficienţa 
socială a resurselor financiare, tehnice şi 
umane.

Or. es

Justificare

Autorizarea prealabilă poate fi percepută de cetăţeni drept o restricţionare a drepturilor 
acestora la mobilitate transfrontalieră, deşi în realitate aceasta reprezintă o garanţie pentru 
cetăţeni, inclusiv pentru cei care nu se deplasează.

Propunerea poate afecta condiţiile în care se oferă asistenţa medicală majorităţii cetăţenilor 
care nu decid să se deplaseze într-un alt stat membru pentru a primi asistenţă medicală, 
întrucât poate aduce atingere organizării şi planificării asistenţei medicale din statul membru 
care primeşte pacientul care se deplasează.

Amendamentul 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Întrucât diversitatea sistemelor de 
sănătate şi a modelelor de finanţare din 
Europa conduce la prezumţia că multe 
state membre se vor confrunta cu 
probleme la transpunerea prezentei 
directive în dreptul intern, ar trebui să se 
prevadă o flexibilitate a modalităţilor de 
punere în aplicare. 

Or. es

Justificare

Este necesar să se ţină seama de necesitatea adaptării şi flexibilităţii la punerea în aplicare a 
prezentei directive. 
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Amendamentul 155
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În cazul în care un stat membru 
decide instituirea unui sistem de 
autorizare prealabilă pentru suportarea 
costurilor asistenței medicale spitalicești 
sau ale asistenței medicale specializate 
acordate într-un alt stat membru în 
conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive, costurile unei astfel de asistențe 
acordate într-un alt stat membru ar trebui, 
de asemenea, să fie rambursate de către 
statul membru de afiliere până la nivelul 
costurilor pe care le-ar fi acoperit în cazul 
în care aceeași asistență medicală sau una 
similară ar fi fost acordată în statul 
membru de afiliere, fără a se depăși 
costurile efective ale asistenței medicale 
primite. Cu toate acestea, în cazul în care 
condiţiile prevăzute la articolul 22 alineatul 
(2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 
sunt îndeplinite, autorizarea şi prestaţiile 
prevăzute în conformitate cu regulamentul 
menţionat ar trebui acordate. Aceasta se 
aplică în special în situaţiile în care 
autorizaţia se acordă în urma reexaminării 
administrative sau judiciare a cererii şi în 
care persoana vizată a beneficiat de 
tratament într-un alt stat membru. În acest 
caz, articolele 6, 7, 8 şi 9 din prezenta 
directivă nu se aplică. Astfel se respectă 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie care a 
precizat că pacienţii care au primit un refuz 
al autorizării, declarat ulterior nefondat, au 
dreptul la rambursarea integrală a costului 
tratamentului obţinut într-un alt stat 
membru, conform dispoziţiilor legislaţiei 
statului membru în care se desfăşoară 
tratamentul.

(32) Prin autorizare prealabilă, în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei 
directive, pentru suportarea costurilor 
asistenţei medicale spitaliceşti sau ale 
asistenţei medicale specializate acordate 
într-un alt stat membru, costurile unei 
astfel de asistenţe acordate într-un alt stat 
membru ar trebui, de asemenea, să fie 
rambursate de către statul membru de 
afiliere până la nivelul costurilor pe care le-
ar fi acoperit în cazul în care aceeaşi 
asistenţă medicală sau una similară ar fi 
fost acordată în statul membru de afiliere, 
fără a se depăşi costurile efective ale 
asistenţei medicale primite. Cu toate 
acestea, în cazul în care condiţiile 
prevăzute la articolul 22 alineatul (2) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sunt 
îndeplinite, autorizarea şi prestaţiile 
prevăzute în conformitate cu regulamentul 
menţionat ar trebui acordate. Aceasta se 
aplică în special în situaţiile în care 
autorizaţia se acordă în urma reexaminării 
administrative sau judiciare a cererii şi în 
care persoana vizată a beneficiat de 
tratament într-un alt stat membru. În acest 
caz, articolele 6, 7, 8 şi 9 din prezenta 
directivă nu se aplică. Astfel se respectă 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie care a 
precizat că pacienţii care au primit un refuz 
al autorizării, declarat ulterior nefondat, au 
dreptul la rambursarea integrală a costului 
tratamentului obţinut într-un alt stat 
membru, conform dispoziţiilor legislaţiei 
statului membru în care se desfăşoară 
tratamentul.
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Or. nl

Justificare

Ca urmare a adaptării articolului 8 alineatul (3).

Amendamentul 156
John Bowis

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Statele membre ar trebui să hotărască 
forma acestor puncte de contact naţionale, 
precum şi numărul lor. Punctele de contact 
naţionale pot fi, de asemenea, incluse în 
sau dezvoltate pe baza activităţilor 
centrelor de informare existente, cu 
condiţia de a se indica clar faptul că 
acestea sunt şi puncte de contact naţionale 
pentru asistenţa medicală transfrontalieră. 
Punctele de contact naţionale ar trebui să 
dispună de mijloacele adecvate pentru a 
furniza informaţii privind principalele 
aspecte ale asistenţei medicale 
transfrontaliere şi pentru a oferi asistenţă 
practică pacienţilor, dacă este cazul.
Comisia ar trebui să conlucreze cu statele 
membre pentru a facilita cooperarea 
privind punctele de contact naţionale 
pentru asistenţa medicală 
transfrontalieră, inclusiv pentru a face 
disponibile la nivel comunitar informaţiile 
relevante, prin intermediul portalului 
european dedicat sănătăţii, de exemplu.
Existenţa unor puncte de contact naţionale 
nu ar trebui să împiedice statele membre să 
înfiinţeze alte puncte de contact la nivel 
regional sau local, care să reflecte 
organizarea specifică a sistemului lor de 
asistenţă medicală.

(32) Statele membre ar trebui să hotărască 
forma acestor puncte de contact naţionale, 
precum şi numărul lor. Punctele de contact 
naţionale pot fi, de asemenea, incluse în 
sau dezvoltate pe baza activităţilor 
centrelor de informare existente, cu 
condiţia de a se indica clar faptul că 
acestea sunt şi puncte de contact naţionale 
pentru asistenţa medicală transfrontalieră. 
Punctele de contact naţionale ar trebui să 
dispună de mijloacele adecvate pentru a 
furniza informaţii privind principalele 
aspecte ale asistenţei medicale 
transfrontaliere şi pentru a oferi asistenţă 
practică pacienţilor, dacă este cazul. Statele 
membre ar trebui să asigure participarea 
la aceste activităţi a organismelor care 
reprezintă cadrele medicale. Existenţa 
unor puncte de contact naţionale nu ar 
trebui să împiedice statele membre să 
înfiinţeze alte puncte de contact la nivel 
regional sau local, care să reflecte 
organizarea specifică a sistemului lor de 
asistenţă medicală. Punctele naţionale de 
contact ar trebui să fie în măsură să ofere 
pacienţilor informaţii pertinente privind 
asistenţa medicală transfrontalieră şi să le 
acorde ajutor. Acesta nu include 
consultanţa juridică.

Or. en
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Amendamentul 157
Maria Berger

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În cazul în care un stat membru decide 
instituirea unui sistem de autorizare 
prealabilă pentru suportarea costurilor 
asistenţei medicale spitaliceşti sau ale 
asistenţei medicale specializate acordate 
într-un alt stat membru în conformitate cu 
dispoziţiile prezentei directive, costurile 
unei astfel de asistenţe acordate într-un alt 
stat membru ar trebui, de asemenea, să fie 
rambursate de către statul membru de 
afiliere până la nivelul costurilor pe care 
le-ar fi acoperit în cazul în care aceeaşi 
asistenţă medicală sau una similară ar fi 
fost acordată în statul membru de afiliere, 
fără a se depăşi costurile efective ale 
asistenţei medicale primite. Cu toate 
acestea, în cazul în care condiţiile 
prevăzute la articolul 22 alineatul (2) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sunt 
îndeplinite, autorizarea şi prestaţiile 
prevăzute în conformitate cu regulamentul 
menţionat ar trebui acordate. Aceasta se 
aplică în special în situaţiile în care 
autorizaţia se acordă în urma reexaminării 
administrative sau judiciare a cererii şi în 
care persoana vizată a beneficiat de 
tratament într-un alt stat membru. În acest 
caz, articolele 6, 7, 8 şi 9 din prezenta 
directivă nu se aplică. Astfel se respectă 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie care a 
precizat că pacienţii care au primit un refuz 
al autorizării, declarat ulterior nefondat, au 
dreptul la rambursarea integrală a costului 
tratamentului obţinut într-un alt stat 
membru, conform dispoziţiilor legislaţiei 
statului membru în care se desfăşoară 
tratamentul.

(32) În cazul în care un stat membru decide 
instituirea unui sistem de autorizare 
prealabilă pentru suportarea costurilor 
asistenţei medicale spitaliceşti sau ale 
asistenţei medicale specializate acordate 
într-un alt stat membru în conformitate cu 
dispoziţiile prezentei directive, costurile 
unei astfel de asistenţe acordate într-un alt 
stat membru ar trebui, de asemenea, să fie 
rambursate de către statul membru de 
afiliere. Cu toate acestea, în cazul în care 
condiţiile prevăzute la articolul 22 alineatul 
(2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 
sunt îndeplinite, autorizarea şi prestaţiile 
prevăzute în conformitate cu regulamentul 
menţionat ar trebui acordate. Aceasta se 
aplică în special în situaţiile în care 
autorizaţia se acordă în urma reexaminării 
administrative sau judiciare a cererii şi în 
care persoana vizată a beneficiat de 
tratament într-un alt stat membru. În acest 
caz, articolele 6, 7, 8 şi 9 din prezenta 
directivă nu se aplică. Astfel se respectă 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie care a 
precizat că pacienţii care au primit un refuz 
al autorizării, declarat ulterior nefondat, au 
dreptul la rambursarea integrală a costului 
tratamentului obţinut într-un alt stat 
membru, conform dispoziţiilor legislaţiei 
statului membru în care se desfăşoară 
tratamentul.
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Or. de

Justificare

Pentru a se evita periclitarea principiilor financiare de bază ale sistemelor de sănătate ale 
statelor membre de tratament, ar trebui estimate costurile efectiv survenite în statul membru 
de tratament.

Amendamentul 158
Linda McAvan

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În cazul în care un stat membru decide 
instituirea unui sistem de autorizare 
prealabilă pentru suportarea costurilor 
asistenţei medicale spitaliceşti sau ale 
asistenţei medicale specializate acordate 
într-un alt stat membru în conformitate cu 
dispoziţiile prezentei directive, costurile 
unei astfel de asistenţe acordate într-un alt 
stat membru ar trebui, de asemenea, să fie
rambursate de către statul membru de 
afiliere până la nivelul costurilor pe care le-
ar fi acoperit în cazul în care aceeaşi 
asistenţă medicală sau una similară ar fi 
fost acordată în statul membru de afiliere, 
fără a se depăşi costurile efective ale 
asistenţei medicale primite. Cu toate 
acestea, în cazul în care condiţiile 
prevăzute la articolul 22 alineatul (2) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sunt 
îndeplinite, autorizarea şi prestaţiile 
prevăzute în conformitate cu regulamentul 
menţionat ar trebui acordate. Aceasta se 
aplică în special în situaţiile în care 
autorizaţia se acordă în urma reexaminării 
administrative sau judiciare a cererii şi în 
care persoana vizată a beneficiat de 
tratament într-un alt stat membru. În acest 
caz, articolele 6, 7, 8 şi 9 din prezenta 
directivă nu se aplică. Astfel se respectă 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie care a 

(32) În cazul în care un stat membru decide 
instituirea unui sistem de autorizare 
prealabilă pentru suportarea costurilor 
asistenţei medicale spitaliceşti sau ale 
asistenţei medicale specializate acordate 
într-un alt stat membru în conformitate cu 
dispoziţiile prezentei directive, costurile 
unei astfel de asistenţe acordate într-un alt 
stat membru ar trebui, de asemenea, să fie 
rambursate de către statul membru de 
afiliere până la nivelul costurilor pe care le-
ar fi acoperit în cazul în care asistenţa 
medicală în cauză ar fi fost acordată în 
statul membru de afiliere, fără a se depăşi 
costurile efective ale asistenţei medicale 
primite. Cu toate acestea, în cazul în care 
condiţiile prevăzute la articolul 22 alineatul 
(2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 
sunt îndeplinite, autorizarea şi prestaţiile 
prevăzute în conformitate cu regulamentul 
menţionat ar trebui acordate. Aceasta se 
aplică în special în situaţiile în care 
autorizaţia se acordă în urma reexaminării 
administrative sau judiciare a cererii şi în 
care persoana vizată a beneficiat de 
tratament într-un alt stat membru. În acest 
caz, articolele 6, 7, 8 şi 9 din prezenta 
directivă nu se aplică. Astfel se respectă 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie care a 
precizat că pacienţii care au primit un refuz 
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precizat că pacienţii care au primit un refuz 
al autorizării, declarat ulterior nefondat, au 
dreptul la rambursarea integrală a costului 
tratamentului obţinut într-un alt stat 
membru, conform dispoziţiilor legislaţiei 
statului membru în care se desfăşoară 
tratamentul.

al autorizării, declarat ulterior nefondat, au 
dreptul la rambursarea integrală a costului 
tratamentului obţinut într-un alt stat 
membru, conform dispoziţiilor legislaţiei 
statului membru în care se desfăşoară 
tratamentul.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Procedurile referitoare la asistenţa 
medicală transfrontalieră instituite de către 
statele membre ar trebui să acorde 
pacienţilor garanţii de obiectivitate, 
nediscriminare şi transparenţă, astfel încât 
să asigure adoptarea deciziilor de către 
autorităţile naţionale în timp util şi cu o 
deosebită atenţie acordată atât principiilor 
generale, cât şi circumstanţelor proprii 
fiecărui caz în parte. Aceasta se aplică, de 
asemenea, în cazul rambursării efective a 
costurilor asistenţei medicale acordate într-
un alt stat membru după revenirea 
pacientului în statul membru de reşedinţă. 
Este adecvat ca pacienţii să primească o 
decizie privind asistenţa medicală 
transfrontalieră în termen de 15 zile 
calendaristice. Cu toate acestea, perioada 
menţionată ar trebui să fie mai scurtă în 
cazul în care caracterul urgent al 
tratamentului o impune. În orice caz, 
procedurile de recunoaştere şi normele 

(33) Procedurile referitoare la asistenţa 
medicală transfrontalieră instituite de către 
statele membre ar trebui să acorde 
pacienţilor garanţii comparabile de 
obiectivitate, nediscriminare şi 
transparenţă, astfel încât să asigure 
adoptarea deciziilor de către autorităţile 
naţionale în timp util şi cu o deosebită 
atenţie acordată atât principiilor generale, 
cât şi circumstanţelor proprii fiecărui caz în 
parte, termenul reducându-se în cazul în 
care starea de sănătatea a pacientului şi 
urgenţa tratamentului justifică acest 
lucru. Aceasta se aplică, de asemenea, în 
cazul rambursării efective a costurilor 
asistenţei medicale acordate într-un alt stat 
membru după revenirea pacientului în 
statul membru de reşedinţă. Este adecvat ca 
pacienţii să primească o decizie privind 
asistenţa medicală transfrontalieră în 
termen de 15 zile calendaristice.
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privind prestarea de servicii, astfel cum 
sunt prevăzute în Directiva 2005/36/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 7 septembrie 2005 privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale, 
nu ar trebui să fie afectate de aceste 
norme generale.

Or. fr

Justificare

Acest amendament are ca obiectiv asigurarea coerenţei dispoziţiilor cuprinse în prezentul 
considerent. Trimiterea la Directiva 2005/36 se elimină deoarece se reia în amendamentele la 
considerentele 37 şi 37a.

Amendamentul 160
Colm Burke

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Procedurile referitoare la asistenţa 
medicală transfrontalieră instituite de către 
statele membre ar trebui să acorde 
pacienţilor garanţii de obiectivitate, 
nediscriminare şi transparenţă, astfel încât 
să asigure adoptarea deciziilor de către 
autorităţile naţionale în timp util şi cu o 
deosebită atenţie acordată atât principiilor 
generale, cât şi circumstanţelor proprii 
fiecărui caz în parte. Aceasta se aplică, de 
asemenea, în cazul rambursării efective a 
costurilor asistenţei medicale acordate într-
un alt stat membru după revenirea 
pacientului în statul membru de reşedinţă. 
Este adecvat ca pacienţii să primească o
decizie privind asistenţa medicală 
transfrontalieră în termen de 15 zile 
calendaristice. Cu toate acestea, perioada 
menţionată ar trebui să fie mai scurtă în 
cazul în care caracterul urgent al 
tratamentului o impune. În orice caz, 

(33) Procedurile referitoare la asistenţa 
medicală transfrontalieră instituite de către 
statele membre ar trebui să acorde 
pacienţilor garanţii de obiectivitate, 
nediscriminare şi transparenţă, astfel încât 
să asigure adoptarea deciziilor de către
autorităţile naţionale în timp util şi cu o 
deosebită atenţie acordată atât principiilor 
generale, cât şi circumstanţelor proprii 
fiecărui caz în parte. Aceasta se aplică, de 
asemenea, în cazul rambursării efective a 
costurilor asistenţei medicale acordate într-
un alt stat membru după revenirea 
pacientului în statul membru de reşedinţă. 
Pacienţii ar trebui în mod normal să 
primească o decizie privind asistenţa 
medicală transfrontalieră în termen de 15 
zile calendaristice. Cu toate acestea, 
perioada menţionată ar trebui să fie mai 
scurtă în cazul în care caracterul urgent al 
tratamentului o impune. În orice caz, 
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procedurile de recunoaştere şi normele 
privind prestarea de servicii, astfel cum 
sunt prevăzute în Directiva 2005/36/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 7 septembrie 2005 privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale, nu 
ar trebui să fie afectate de aceste norme 
generale.

procedurile de recunoaştere şi normele 
privind prestarea de servicii, astfel cum 
sunt prevăzute în Directiva 2005/36/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 7 septembrie 2005 privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale, nu 
ar trebui să fie afectate de aceste norme 
generale.

Or. en

Justificare

Există un grup demografic, nenumeros dar totuşi considerabil, ai cărui membri se deplasează 
permanent între mai multe state membre.  Prin urmare, aceste persoane ar trebui să aibă 
dreptul la asistenţă nespitalicească, precum convalescenţa, îngrijirea de tip rezidenţial etc., 
cu singura condiţie să fie asigurate pentru acelaşi pachet de servicii în statul membru de 
afiliere.

Amendamentul 161
Edite Estrela

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) În cazul în care un pacient beneficiază 
de asistenţă medicală într-un stat membru 
care nu este ţara în care este asigurat, este 
esenţial pentru pacient să ştie în avans ce 
norme sunt aplicabile. Un nivel echivalent 
de claritate este necesar în cazul în care 
furnizorii de asistenţă medicală se 
deplasează temporar într-un alt stat 
membru pentru a-şi oferi serviciile 
medicale sau când asistenţa medicală este 
acordată transfrontalier. În cazurile 
respective, normele aplicabile asistenţei 
medicale sunt cele prevăzute de legislaţia 
statului membru în care se desfăşoară 
tratamentul, în conformitate cu principiile 
generale definite la articolul 5, având în 
vedere că, în conformitate cu articolul 152 
alineatul (5) din tratat, organizarea şi 

(35) În cazul în care un pacient beneficiază 
de asistenţă medicală într-un stat membru 
care nu este ţara în care este asigurat, este 
esenţial pentru pacient să ştie în avans ce 
norme sunt aplicabile. Un nivel echivalent 
de claritate este necesar în cazul în care 
asistenţa medicală este acordată 
transfrontalier. În cazurile respective, 
normele aplicabile asistenţei medicale sunt 
cele prevăzute de legislaţia statului 
membru în care se desfăşoară tratamentul, 
în conformitate cu principiile generale 
definite la articolul 5, având în vedere că, 
în conformitate cu articolul 152 alineatul 
(5) din tratat, organizarea şi furnizarea de 
servicii medicale şi asistenţă medicală ţine 
de responsabilitatea statelor membre. 
Aceasta îl va ajuta pe pacient să facă o 



AM\763902RO.doc 49/75 PE418.320v01-00

RO

furnizarea de servicii medicale şi asistenţă 
medicală ţine de responsabilitatea statelor 
membre. Aceasta îl va ajuta pe pacient să 
facă o alegere în cunoştinţă de cauză şi va 
evita interpretările eronate şi neînţelegerile. 
De asemenea, va stabili un nivel de 
încredere ridicat între pacient şi furnizorul 
de asistenţă medicală. 

alegere în cunoştinţă de cauză şi va evita 
interpretările eronate şi neînţelegerile. De 
asemenea, va stabili un nivel de încredere 
ridicat între pacient şi furnizorul de 
asistenţă medicală.

Or. pt

Amendamentul 162
Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Considerentul 36a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Fiecare stat membru răspunde de 
identificarea reţelelor naţionale la care 
pot avea acces gratuit pacienţii din orice 
stat membru, asigurându-li-se un nivel 
minim de calitate şi siguranţă, reţelele 
respective necesitând un mecanism de 
certificare a proceselor de tratament. 
Certificarea ar putea avea loc prin 
intermediul unor instituţii internaţionale 
desemnate, care vor evalua elementele de 
calitate şi siguranţă, precum şi criteriile 
de durabilitate ale sistemelor de asistenţă 
medicală private şi publice. Ar putea fi 
înfiinţat un comitet european alcătuit din 
reprezentanţi ai statelor membre şi ai 
celor mai relevante alianţe ale asociaţiilor 
de pacienţi, care să răspundă de 
supravegherea şi monitorizarea punerii în 
aplicare asigurate de statele membre. 

Or. en

Justificare

A mechanism of independent certification of the processes and the networks accredited could 
be created with the participation of representatives from MS and the most relevant patients' 
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associations. The certification and the accreditation of the treatment processes will assess the 
sustainability of public and private medical systems. In particular, in case the free circulation 
turns into a run-up to the indiscriminate purchase of treatment and/or diagnosis solutions, the 
consequent cost could determine serious consequences such as the risk of collapse of public 
health systems and the progressive discrimination of patients affected by pathologies 
requiring expensive treatments as it happened, for example, with people affected by AIDS.

Amendamentul 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Exploatarea potenţialului pieţei 
interne pentru asistenţa medicală 
transfrontalieră necesită cooperarea dintre 
furnizori, beneficiari şi autorităţile de 
reglementare din diferitele state membre, la 
nivel naţional, regional sau local, pentru a 
asigura o asistenţă medicală 
transfrontalieră sigură, de înaltă calitate şi 
eficientă. Acest lucru este valabil, în 
special, în cazul cooperării în regiunile de 
graniţă, unde furnizarea transfrontalieră de 
servicii ar putea reprezenta cea mai 
eficientă modalitate de organizare a 
serviciilor medicale pentru populaţia 
locală, însă unde o astfel de furnizare 
transfrontalieră care să aibă un caracter 
durabil necesită cooperarea dintre 
sistemele de sănătate ale diferitelor state 
membre. Această cooperare ar putea privi 
planificarea în comun, recunoaşterea 
reciprocă sau adaptarea procedurilor sau 
standardelor, interoperabilitatea sistemelor 
naţionale de tehnologie de informare şi 
comunicare, precum şi mecanismele 
practice de asigurare a continuităţii 
asistenţei medicale sau de facilitare 
concretă a furnizării transfrontaliere de 
asistenţă medicală de către cadre 
medicale în regim temporar sau 
ocazional. Directiva 2005/36/CE privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale 

(37) Este necesară cooperarea dintre 
furnizori, beneficiari şi autorităţile de 
reglementare din diferitele state membre, la 
nivel naţional, regional sau local, pentru a 
asigura o asistenţă medicală 
transfrontalieră sigură, de înaltă calitate şi 
eficientă. Acest lucru este valabil, în 
special, în cazul cooperării în regiunile de 
graniţă, unde furnizarea transfrontalieră de 
asistenţă medicală ar putea reprezenta o
modalitate eficientă de organizare a 
asistenţei medicale pentru populaţia locală, 
însă unde o astfel de furnizare 
transfrontalieră care să aibă un caracter 
durabil necesită cooperarea dintre 
sistemele de sănătate ale diferitelor state 
membre. Această cooperare ar putea privi 
planificarea în comun, recunoaşterea 
reciprocă sau adaptarea procedurilor sau 
standardelor, interoperabilitatea sistemelor 
naţionale de tehnologie de informare şi 
comunicare, precum şi mecanismele 
practice de asigurare a continuităţii 
asistenţei medicale.
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prevede că libertatea de a presta servicii 
într-un alt stat membru în regim temporar 
sau ocazional, inclusiv servicii furnizate 
de cadre medicale, nu trebuie, sub rezerva 
unor dispoziţii specifice ale legislaţiei 
comunitare, să fie restricţionată datorită 
vreunui motiv privind calificările 
profesionale. Prezenta directivă nu ar 
trebui să aducă atingere dispoziţiilor 
menţionate din Directiva 2005/36/CE.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă urmăreşte să includă numai cooperarea transfrontalieră şi cazurile de 
mobilitate a pacienţilor, adică utilizarea asistenţei medicale în altă ţară de către pacienţi 
individuali care optează pentru aceasta.

Amendamentul 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Exploatarea potenţialului pieţei 
interne pentru asistenţa medicală 
transfrontalieră necesită cooperarea 
dintre furnizori, beneficiari şi autorităţile 
de reglementare din diferitele state 
membre, la nivel naţional, regional sau 
local, pentru a asigura o asistenţă medicală 
transfrontalieră sigură, de înaltă calitate şi 
eficientă. Acest lucru este valabil, în 
special, în cazul cooperării în regiunile de 
graniţă, unde furnizarea transfrontalieră de 
servicii ar putea reprezenta cea mai 
eficientă modalitate de organizare a 
serviciilor medicale pentru populaţia 
locală, însă unde o astfel de furnizare 
transfrontalieră care să aibă un caracter 
durabil necesită cooperarea dintre 
sistemele de sănătate ale diferitelor state 

(37) Pentru a se asigura o asistenţă 
medicală transfrontalieră sigură, de înaltă 
calitate şi eficientă, este necesară 
cooperarea dintre furnizori, beneficiari şi 
autorităţile de reglementare din diferitele 
state membre, la nivel naţional, regional 
sau local. Acest lucru este valabil, în 
special, în cazul cooperării în regiunile de 
graniţă, unde furnizarea transfrontalieră de 
servicii ar putea reprezenta cea mai 
eficientă modalitate de organizare a 
serviciilor medicale pentru populaţia 
locală, însă unde o astfel de furnizare 
transfrontalieră care să aibă un caracter 
durabil necesită cooperarea dintre 
sistemele de sănătate ale diferitelor state 
membre. Această cooperare ar putea privi 
planificarea în comun, recunoaşterea 
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membre. Această cooperare ar putea privi 
planificarea în comun, recunoaşterea 
reciprocă sau adaptarea procedurilor sau 
standardelor, interoperabilitatea sistemelor 
naţionale de tehnologie de informare şi 
comunicare, precum şi mecanismele 
practice de asigurare a continuităţii 
asistenţei medicale sau de facilitare 
concretă a furnizării transfrontaliere de 
asistenţă medicală de către cadre medicale 
în regim temporar sau ocazional. Directiva 
2005/36/CE privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale prevede că 
libertatea de a presta servicii într-un alt 
stat membru în regim temporar sau 
ocazional, inclusiv servicii furnizate de 
cadre medicale, nu trebuie, sub rezerva 
unor dispoziţii specifice ale legislaţiei 
comunitare, să fie restricţionată datorită 
vreunui motiv privind calificările 
profesionale. Prezenta directivă nu ar 
trebui să aducă atingere dispoziţiilor 
menţionate din Directiva 2005/36/CE.

reciprocă sau adaptarea procedurilor sau 
standardelor, interoperabilitatea sistemelor 
naţionale de tehnologie de informare şi 
comunicare, precum şi mecanismele 
practice de asigurare a continuităţii 
asistenţei medicale sau de facilitare 
concretă a furnizării transfrontaliere de 
asistenţă medicală de către cadre medicale 
în regim temporar sau ocazional.

Or. fr

Justificare

Întrucât sfera de aplicare a prezentei directive o constituie toate tipurile de asistenţă 
medicală, este iluzorie menţionarea unei pieţe interne a  asistenţei medicale transfrontaliere.

Fragmentul respectiv este inclus într-un nou considerent 37a în vederea unei mai bune 
clarificări.

Amendamentul 165
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Exploatarea potenţialului pieţei 
interne pentru asistenţa medicală 
transfrontalieră necesită cooperarea dintre 
furnizori, beneficiari şi autorităţile de 

(37) Asistenţa medicală transfrontalieră 
necesită cooperarea dintre furnizori, 
beneficiari şi autorităţile de reglementare 
din diferitele state membre, la nivel 
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reglementare din diferitele state membre, la 
nivel naţional, regional sau local, pentru a 
asigura o asistenţă medicală 
transfrontalieră sigură, de înaltă calitate şi 
eficientă. Acest lucru este valabil, în 
special, în cazul cooperării în regiunile de 
graniţă, unde furnizarea transfrontalieră de 
servicii ar putea reprezenta cea mai 
eficientă modalitate de organizare a 
serviciilor medicale pentru populaţia 
locală, însă unde o astfel de furnizare 
transfrontalieră care să aibă un caracter 
durabil necesită cooperarea dintre 
sistemele de sănătate ale diferitelor state 
membre. Această cooperare ar putea privi 
planificarea în comun, recunoaşterea 
reciprocă sau adaptarea procedurilor sau 
standardelor, interoperabilitatea sistemelor 
naţionale de tehnologie de informare şi 
comunicare, precum şi mecanismele 
practice de asigurare a continuităţii 
asistenţei medicale sau de facilitare 
concretă a furnizării transfrontaliere de 
asistenţă medicală de către cadre medicale 
în regim temporar sau ocazional. Directiva 
2005/36/CE privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale prevede că 
libertatea de a presta servicii într-un alt stat 
membru în regim temporar sau ocazional, 
inclusiv servicii furnizate de cadre 
medicale, nu trebuie, sub rezerva unor 
dispoziţii specifice ale legislaţiei 
comunitare, să fie restricţionată datorită 
vreunui motiv privind calificările 
profesionale. Prezenta directivă nu ar 
trebui să aducă atingere dispoziţiilor 
menţionate din Directiva 2005/36/CE.

naţional, regional sau local, pentru a 
asigura o asistenţă medicală 
transfrontalieră sigură, de înaltă calitate şi 
eficientă. Acest lucru este valabil, în 
special, în cazul cooperării în regiunile de 
graniţă, unde furnizarea transfrontalieră de 
servicii ar putea reprezenta cea mai 
eficientă modalitate de organizare a 
serviciilor medicale pentru populaţia 
locală, însă unde o astfel de furnizare 
transfrontalieră care să aibă un caracter 
durabil necesită cooperarea dintre 
sistemele de sănătate ale diferitelor state 
membre. Această cooperare ar putea privi 
planificarea în comun, recunoaşterea 
reciprocă sau adaptarea procedurilor sau 
standardelor, interoperabilitatea sistemelor 
naţionale de tehnologie de informare şi 
comunicare, precum şi mecanismele 
practice de asigurare a continuităţii 
asistenţei medicale sau de facilitare 
concretă a furnizării transfrontaliere de 
asistenţă medicală de către cadre medicale 
în regim temporar sau ocazional. Directiva 
2005/36/CE privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale prevede că 
libertatea de a presta servicii într-un alt stat 
membru în regim temporar sau ocazional, 
inclusiv servicii furnizate de cadre 
medicale, nu trebuie, sub rezerva unor 
dispoziţii specifice ale legislaţiei 
comunitare, să fie restricţionată datorită 
vreunui motiv privind calificările 
profesionale. Prezenta directivă nu ar 
trebui să aducă atingere dispoziţiilor 
menţionate din Directiva 2005/36/CE.

Or. en

Justificare

Furnizarea de asistenţă medicală transfrontalieră - şi în special de asistenţă medicală în 
regiunile frontaliere - nu este o problemă a pieţei interne. Cooperarea privind asistenţa 
medicală în regiunile frontaliere este în prezent reglementată de acorduri bilaterale sau 
multilaterale între statele membre şi/sau de cooperarea din cadrul Euregio. Această 
modalitate s-a dovedit foarte eficientă şi eficace şi nu ar trebui schimbată. Această cooperare 
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nu are nicio legătură cu principiile pieţei interne.

Amendamentul 166
Stefano Zappalà

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Exploatarea potenţialului pieţei 
interne pentru asistenţa medicală 
transfrontalieră necesită cooperarea dintre 
furnizori, beneficiari şi autorităţile de 
reglementare din diferitele state membre, la 
nivel naţional, regional sau local, pentru a 
asigura o asistenţă medicală 
transfrontalieră sigură, de înaltă calitate şi 
eficientă. Acest lucru este valabil, în 
special, în cazul cooperării în regiunile de 
graniţă, unde furnizarea transfrontalieră de 
servicii ar putea reprezenta cea mai 
eficientă modalitate de organizare a 
serviciilor medicale pentru populaţia 
locală, însă unde o astfel de furnizare 
transfrontalieră care să aibă un caracter 
durabil necesită cooperarea dintre 
sistemele de sănătate ale diferitelor state 
membre. Această cooperare ar putea privi 
planificarea în comun, recunoaşterea 
reciprocă sau adaptarea procedurilor sau 
standardelor, interoperabilitatea sistemelor 
naţionale de tehnologie de informare şi 
comunicare, precum şi mecanismele 
practice de asigurare a continuităţii 
asistenţei medicale sau de facilitare 
concretă a furnizării transfrontaliere de 
asistenţă medicală de către cadre medicale 
în regim temporar sau ocazional. Directiva 
2005/36/CE privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale prevede că 
libertatea de a presta servicii într-un alt stat 
membru în regim temporar sau ocazional, 
inclusiv servicii furnizate de cadre 
medicale, nu trebuie, sub rezerva unor 
dispoziţii specifice ale legislaţiei 

(37) Exploatarea potenţialului pieţei 
interne pentru asistenţa medicală 
transfrontalieră necesită cooperarea dintre 
furnizori, beneficiari şi autorităţile de 
reglementare din diferitele state membre, la 
nivel naţional, regional sau local, pentru a 
asigura o asistenţă medicală 
transfrontalieră sigură, de înaltă calitate şi 
eficientă. Acest lucru este valabil, în 
special, în cazul cooperării în regiunile de 
graniţă, unde furnizarea transfrontalieră de 
servicii ar putea reprezenta cea mai 
eficientă modalitate de organizare a 
serviciilor medicale pentru populaţia 
locală, însă unde o astfel de furnizare 
transfrontalieră care să aibă un caracter 
durabil necesită cooperarea dintre 
sistemele de sănătate ale diferitelor state 
membre. Această cooperare ar putea privi 
planificarea în comun, recunoaşterea 
reciprocă sau adaptarea procedurilor sau 
standardelor, interoperabilitatea sistemelor 
naţionale de tehnologie de informare şi 
comunicare, precum şi mecanismele 
practice de asigurare a continuităţii 
asistenţei medicale sau de facilitare 
concretă a furnizării transfrontaliere de 
asistenţă medicală de către cadre medicale 
în regim temporar sau ocazional. O atenţie 
deosebită ar trebui acordată 
instrumentelor, precum carnetul 
european de cadru medical, care să 
faciliteze furnizarea de către cadrele 
medicale a asistenţei medicale la nivel 
transfrontalier, în special în cazul în care 
caracteristicile funcţionale ale 
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comunitare, să fie restricţionată datorită 
vreunui motiv privind calificările 
profesionale. Prezenta directivă nu ar 
trebui să aducă atingere dispoziţiilor 
menţionate din Directiva 2005/36/CE.

instrumentelor în cauză contribuie la 
garantarea serviciilor de asistenţă 
medicală pacienţilor care se deplasează 
dintr-o ţară în alta. Directiva 2005/36/CE 
privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale prevede că libertatea de a 
presta servicii într-un alt stat membru în 
regim temporar sau ocazional, inclusiv 
servicii furnizate de cadre medicale, nu 
trebuie, sub rezerva unor dispoziţii 
specifice ale legislaţiei comunitare, să fie 
restricţionată datorită vreunui motiv 
privind calificările profesionale. Prezenta 
directivă nu ar trebui să aducă atingere 
dispoziţiilor menţionate din Directiva 
2005/36/CE.

Or. en

Justificare

Unele state membre introduc carnete de cadru medical la nivel naţional, însă cu alt scop. 
Aceste carnete conţin informaţii despre cadrul medical respectiv, însă de multe ori sunt 
menite să faciliteze furnizarea de servicii medicale. Prescripţiile electronice sau accesul la 
dosarele medicale reprezintă unele aspecte practice ce ar putea fi legate de funcţionarea 
carnetului de cadru medical. O menţiune a acestor instrumente în textul directivei ar putea 
încuraja statele membre să elaboreze politici în acest sens.

Amendamentul 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Considerentul 37a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Directiva 2005/36/CE prevede că 
libertatea de a presta servicii într-un alt 
stat membru în regim temporar sau 
ocazional, inclusiv servicii furnizate de 
cadre medicale, nu trebuie, fără a se
aduce atingere dispoziţiilor specifice din 
dreptul comunitar, să fie îngrădită din 
motive legate de calificările profesionale. 
Prezenta directivă nu ar trebui să aducă 
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atingere dispoziţiilor din Directiva 
2005/36/CE. Cu toate acestea, Directiva 
2005/36/CE acordă o importanţă 
insuficientă caracterului specific al 
calificărilor din domeniul asistenţei 
medicale, în detrimentul siguranţei 
pacienţilor. În consecinţă, mecanisme 
adaptate de recunoaştere a calificărilor ar 
trebui instituite, fie în cadrul unei 
revizuiri a Directivei 2005/36/CE, fie 
printr-un instrument legislativ specific.

Or. fr

Justificare

În condiţiile în care prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere principiilor Directivei 
2005/36/CE, este necesar să se sublinieze faptul că dispoziţiile cuprinse în textul acesteia din 
urmă sunt insuficiente în ceea ce priveşte specificitatea calificărilor şi a formării cadrelor 
medicale şi pot genera un risc pentru pacienţi.

Amendamentul 168
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) În cazul în care medicamentele sunt 
autorizate în statul membru de reşedinţă al 
pacientului în conformitate cu Directiva 
2001/83/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman şi sunt 
prescrise într-un alt stat membru unei 
persoane denumite pacient, ar trebui să fie 
posibil, în principiu, ca astfel de prescripţii 
să fie recunoscute din punct de vedere 
medical şi utilizate în statul membru de 
reşedinţă al pacientului. Înlăturarea 
obstacolelor normative şi administrative 
din calea unei astfel de recunoaşteri nu 
aduce atingere necesităţii de a avea

(39) În cazul în care medicamentele sunt 
autorizate în statul membru de reşedinţă al 
pacientului în conformitate cu Directiva 
2001/83/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman şi sunt 
prescrise într-un alt stat membru unui
pacient nominalizat, astfel de prescripţii ar 
trebui să fie recunoscute din punct de 
vedere medical şi utilizate în statul 
membru de reşedinţă al pacientului, cu 
condiţia ca acestea să respecte normele de 
farmacovigilenţă ale statului membru 
respectiv, fiind necesar şi acordul adecvat 
al medicului curant al pacientului sau 
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acordul adecvat al medicului curant al 
pacientului sau acordul farmacistului, în 
fiecare caz în parte, dacă acest lucru este 
justificat de protejarea sănătăţii umane şi 
este necesar şi proporţionat în raport cu 
acel obiectiv. Această recunoaştere 
medicală nu ar trebui să aducă atingere, de 
asemenea, deciziei statului membru de 
afiliere cu privire la includerea unor astfel 
de medicamente în cadrul prestaţiilor 
prevăzute de sistemul de securitate socială 
de afiliere. Punerea în aplicare a 
principiului de recunoaştere va fi facilitată 
prin adoptarea măsurilor necesare pentru 
protejarea siguranţei pacientului şi pentru 
evitarea utilizării greşite sau confuziei cu 
privire la medicamente.

acordul farmacistului în fiecare caz în 
parte, dacă acest lucru este justificat de 
protejarea sănătăţii umane şi este necesar şi 
proporţionat în raport cu acel obiectiv. 
Această recunoaştere medicală nu ar trebui 
să aducă atingere, de asemenea, deciziei 
statului membru de afiliere cu privire la 
includerea unor astfel de medicamente în 
cadrul prestaţiilor prevăzute de sistemul de 
securitate socială de afiliere. Punerea în 
aplicare a procedurii de mai sus va fi 
facilitată prin adoptarea măsurilor necesare 
pentru protejarea siguranţei pacientului şi 
pentru evitarea utilizării greşite sau 
confuziei cu privire la medicamente.

Or. pl

Amendamentul 169
Peter Liese

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) În cazul în care medicamentele sunt 
autorizate în statul membru de reşedinţă al 
pacientului în conformitate cu Directiva 
2001/83/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman şi sunt 
prescrise într-un alt stat membru unei 
persoane denumite pacient, ar trebui să fie 
posibil, în principiu, ca astfel de prescripţii 
să fie recunoscute din punct de vedere 
medical şi utilizate în statul membru de 
reşedinţă al pacientului. Înlăturarea 
obstacolelor normative şi administrative 
din calea unei astfel de recunoaşteri nu 
aduce atingere necesităţii de a avea acordul 
adecvat al medicului curant al pacientului 
sau acordul farmacistului, în fiecare caz în 

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

acest lucru este justificat de protejarea 
sănătăţii umane şi este necesar şi 
proporţionat în raport cu acel obiectiv. 
Această recunoaştere nu ar trebui să aducă 
atingere, de asemenea, deciziei statului 
membru de afiliere cu privire la includerea 
unor astfel de medicamente în cadrul 
prestaţiilor prevăzute de sistemul de 
securitate socială de afiliere, nici validităţii 
normelor naţionale de tarifare şi plată. 
Punerea în aplicare a principiului de 
recunoaştere va fi facilitată prin adoptarea 
măsurilor necesare pentru protejarea 
siguranţei pacientului şi pentru evitarea 
utilizării greşite sau confuziei cu privire la 
medicamente.

Or. de

Justificare

Nu e vorba de o recunoaştere medicală, ci de recunoaşterea prescripţiilor în cazul în care 
medicamentele sunt vândute de farmacişti.

Amendamentul 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) În cazul în care medicamentele sunt 
autorizate în statul membru de reşedinţă al 
pacientului în conformitate cu Directiva 
2001/83/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman şi sunt 
prescrise într-un alt stat membru unei 
persoane denumite pacient, ar trebui să fie 
posibil, în principiu, ca astfel de prescripţii 
să fie recunoscute din punct de vedere 
medical şi utilizate în statul membru de
reşedinţă al pacientului. Înlăturarea 

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

obstacolelor normative şi administrative 
din calea unei astfel de recunoaşteri nu 
aduce atingere necesităţii de a avea acordul 
adecvat al medicului curant al pacientului 
sau acordul farmacistului, în fiecare caz în 
parte, dacă acest lucru este justificat de 
protejarea sănătăţii umane şi este necesar şi 
proporţionat în raport cu acel obiectiv. 
Această recunoaştere medicală nu ar trebui 
să aducă atingere, de asemenea, deciziei 
statului membru de afiliere cu privire la 
includerea unor astfel de medicamente în 
cadrul prestaţiilor prevăzute de sistemul de 
securitate socială de afiliere. Punerea în 
aplicare a principiului de recunoaştere va fi 
facilitată prin adoptarea măsurilor necesare 
pentru protejarea siguranţei pacientului şi 
pentru evitarea utilizării greşite sau 
confuziei cu privire la medicamente. În 
cazul în care o prescripţie este emisă în 
statul membru de tratament pentru 
medicamente care, în mod normal, nu se 
eliberează pe bază de prescripţie în statul 
membru de afiliere, acesta din urmă ar 
trebui să poată decide dacă să elibereze o 
autorizaţie în mod excepţional sau să 
pună la dispoziţie un medicament 
considerat echivalent pe baza dovezilor 
ştiinţifice.

Or. en

Justificare

Pacienţilor trebuie să li se garanteze o terapie adecvată, bazată pe dovezi ştiinţifice.

Amendamentul 171
Stefano Zappalà

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) În cazul în care medicamentele sunt 
autorizate în statul membru de reşedinţă al 

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

pacientului în conformitate cu Directiva 
2001/83/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman şi sunt 
prescrise într-un alt stat membru unei 
persoane denumite pacient, ar trebui să fie 
posibil, în principiu, ca astfel de prescripţii 
să fie recunoscute din punct de vedere 
medical şi utilizate în farmacii în statul 
membru de reşedinţă al pacientului. 
Înlăturarea obstacolelor normative şi 
administrative din calea unei astfel de 
recunoaşteri nu aduce atingere necesităţii 
de a avea acordul adecvat al medicului 
curant al pacientului sau acordul 
farmacistului, în fiecare caz în parte, dacă 
acest lucru este justificat de protejarea 
sănătăţii umane şi este necesar şi 
proporţionat în raport cu acel obiectiv. 
Această recunoaştere medicală nu ar trebui 
să aducă atingere, de asemenea, deciziei 
statului membru de afiliere cu privire la 
includerea unor astfel de medicamente în 
cadrul prestaţiilor prevăzute de sistemul de 
securitate socială de afiliere. Punerea în 
aplicare a principiului de recunoaştere va fi 
facilitată prin adoptarea măsurilor necesare 
pentru protejarea siguranţei pacientului şi 
pentru evitarea utilizării greşite sau 
confuziei cu privire la medicamente.

Or. en

Justificare

Motive evidente.
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Amendamentul 172
Nicolae Vlad Popa

Propunere de directivă
Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Decizia de a autoriza în mod 
excepţional medicamente ce nu sunt 
disponibile în mod normal în statul 
membru de afiliere ar trebui luată de un 
comitet medical care va determina dacă 
viaţa pacientului este pusă în pericol, 
dacă scade calitatea vieţii acestuia sau 
dacă i-ar putea fi pus la dispoziţie un 
medicament alternativ considerat similar.

Or. en

Amendamentul 173
Jules Maaten

Propunere de directivă
Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Reţelele europene de referinţă ar (40) Statele membre facilitează elaborarea 
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trebui să furnizeze asistenţă medicală 
tuturor pacienţilor care se află în situaţia 
de a necesita o concentrare deosebită de 
resurse sau expertiză, pentru a furniza 
asistenţă medicală accesibilă, de înaltă 
calitate şi rentabilă. De asemenea, reţelele 
europene de referinţă ar putea funcţiona 
ca puncte de formare şi cercetare în 
domeniul medical, precum şi ca puncte de 
difuzare şi de evaluare a informaţiilor 
medicale. Mecanismul de identificare şi 
dezvoltare a reţelelor europene de 
referinţă ar trebui creat cu scopul de a 
asigura la nivel european accesul egal 
pentru toţi pacienţii şi cadrele medicale la 
experienţa avansată într-un anumit 
domeniu medical.

reţelelor europene de referinţă ale 
furnizorilor de servicii de asistenţă 
medicală sub formă de grupări voluntare 
în vederea schimburilor de experienţă 
ştiinţifică în scopul îmbunătăţirii 
posibilităţilor de asistenţă medicală ale 
pacienţilor cu afecţiuni mai rare, pe baza 
metodei coordonării deschise. 

Or. de

Justificare

Acest amendament corespunde amendamentului la articolul 15, propus de acelaşi autor.

Amendamentul 175
Colm Burke, Avril Doyle

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Reţelele europene de referinţă ar 
trebui să furnizeze asistenţă medicală 
tuturor pacienţilor care se află în situaţia de 
a necesita o concentrare deosebită de 
resurse sau expertiză, pentru a furniza 
asistenţă medicală accesibilă, de înaltă 
calitate şi rentabilă. De asemenea, reţelele 
europene de referinţă ar putea funcţiona ca 
puncte de formare şi cercetare în domeniul 
medical, precum şi ca puncte de difuzare şi 
de evaluare a informaţiilor medicale. 
Mecanismul de identificare şi dezvoltare a 
reţelelor europene de referinţă ar trebui 

(40) Reţelele europene de referinţă ar 
trebui să furnizeze asistenţă medicală 
tuturor pacienţilor care se află în situaţia de 
a necesita o concentrare deosebită de 
resurse sau expertiză, pentru a furniza 
asistenţă medicală accesibilă, de înaltă 
calitate şi rentabilă. De asemenea, reţelele 
europene de referinţă ar putea funcţiona ca 
puncte de formare şi cercetare în domeniul 
medical, precum şi ca puncte de difuzare şi 
de evaluare a informaţiilor medicale. 
Mecanismul de identificare şi dezvoltare a 
reţelelor europene de referinţă ar trebui 
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creat cu scopul de a asigura la nivel 
european accesul egal pentru toţi pacienţii 
şi cadrele medicale la experienţa avansată 
într-un anumit domeniu medical. 

creat cu scopul de a asigura la nivel 
european accesul egal pentru toţi pacienţii 
şi cadrele medicale la experienţa avansată 
într-un anumit domeniu medical.  Sinergii 
importante ar putea fi realizate prin 
combinarea cadrului instituţional pentru 
reţelele de referinţă cu punctele de 
contact centrale din statele membre, în 
temeiul considerentului (34).

Or. en

Justificare

Un avantaj dublu pentru pacienţi poate fi obţinut prin combinarea infrastructurii de 
coordonare atât a punctelor de contact privind asistenţa medicală transfrontalieră, cât şi a 
reţelelor de referinţă, în cadrul unei singure instituţii în fiecare stat membru.

Amendamentul 176
Peter Liese

Propunere de directivă
Considerentul 41a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Interoperabilitatea soluţiilor de e-
sănătate ar trebui realizată în 
conformitate cu reglementările naţionale 
privind furnizarea de servicii de sănătate 
adoptate în scopul protejării pacientului, 
inclusiv cu legislaţia privind farmaciile pe 
internet, în special interdicţiile introduse 
la nivel naţional privind comandarea prin 
poştă a medicamentelor eliberate numai 
pe bază de prescripţie în conformitate cu 
jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie 
şi cu Directiva 97/7/CE privind protecţia 
consumatorilor cu privire la contractele la 
distanţă.

Or. de
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Justificare

Având în vedere jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie (hotărârea din 11 decembrie 2003, 
C-322/01, Deutscher Apothekerverband) şi articolul 14 din Directiva privind vânzările la 
distanţă (97/7/CE), ar trebui precizat că prezenta directivă nu aduce atingere admisibilităţii 
interdicţiilor privind comandarea prin poştă a produselor medicamentoase eliberate numai 
pe bază de prescripţie din motive legate de pericolul pentru sănătatea publică.

Amendamentul 177
Stefano Zappalà

Propunere de directivă
Considerentul 41a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Interoperabilitatea soluţiilor de 
e-sănătate ar trebui realizată respectându-
se totodată reglementările naţionale 
privind furnizarea de servicii de sănătate, 
adoptate în scopul protejării pacientului, 
inclusiv legislaţia privind farmaciile pe 
internet, în special interdicţiile introduse 
la nivel naţional privind comandarea prin 
poştă a medicamentelor eliberate numai 
pe bază de prescripţie în conformitate cu 
jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie 
şi cu Directiva 97/7/CE privind protecţia 
consumatorilor cu privire la contractele la 
distanţă.

Or. en

Justificare

The proposed Directive promotes the use of e-health in a cross border context. This is
of course an important factor that may facilitate cross border care. In order to ensure
absolute clarity, this proposal should not give rise to doubts about the legality of rules
on internet pharmacy at Member State level .The European Court of Justice has
already ruled on national legislation restricting internet pharmacy. In the Doc Morris
case ( C-322/01) the ECJ stated that regulation restricting the internet selling of
prescription medicines was consistent with the Treaty. We believe the proposal should
reflect those ideas and provide an accurate perspective of the case law.
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Amendamentul 178
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Considerentul 41a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Interoperabilitatea soluţiilor de e-
sănătate ar trebui realizată prin 
respectarea regulilor naţionale privind 
serviciile de sănătate adoptate cu scopul 
de a proteja pacienţii, inclusiv a 
dispoziţiilor legislative privind farmaciile 
prin internet.

Or. fr

Justificare

La proposition de directive favorise l’usage de services de santé en ligne dans un contexte 
transfrontalier. La santé en ligne peut faciliter les soins transfrontaliers. Cette proposition de 
directive ne devrait pas créer des doutes sur la légalité des dispositions nationales sur la 
vente de médicaments par Internet. La Cour de Justice européenne a déjà statué sur les 
restrictions nationales en matière de vente de médicaments par Internet. Dans l’affaire 
DocMorris (C-322/01) la CJCE a déclaré que les dispositions nationales limitant la vente des 
médicaments soumis à prescription par Internet sont conformes aux dispositions du Traité. La 
proposition de directive doit refléter cette jurisprudence.

Amendamentul 179
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Progresul continuu al medicinii şi al 
tehnologiei în domeniul sănătăţii prezintă 
atât oportunităţi, cât şi provocări pentru 
sistemele de sănătate ale statelor membre. 
Cooperarea cu privire la evaluarea noilor 
tehnologii medicale poate ajuta statele 
membre datorită economiilor la scară 
europeană, evitând suprapunerea 
eforturilor, şi poate oferi o mai bună bază 

(43) Progresul continuu al medicinii şi al 
tehnologiei în domeniul sănătăţii prezintă 
atât oportunităţi, cât şi provocări pentru 
sistemele de sănătate ale statelor membre. 
Cu toate acestea, evaluarea tehnologiilor 
medicale, precum şi posibilitatea de 
restricţionare a accesului la noile 
tehnologii prin anumite decizii ale unor 
organisme administrative ridică un 
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pentru utilizarea optimă a noilor 
tehnologii în vederea asigurării unei 
asistenţe medicale sigure, de înaltă 
calitate şi eficiente. Aceasta va contribui, 
de asemenea, la optimizarea pieţei interne 
sporind la maximum viteza şi amploarea 
răspândirii inovaţiilor din medicină şi a 
tehnologiilor medicale. Această cooperare 
necesită structuri de durată care să 
implice toate autorităţile relevante ale 
tuturor statelor membre şi care să dezvolte 
proiectele pilot existente.

anumit număr de probleme de societate 
fundamentale, cu privire la care trebuie 
să-şi aducă contribuţia o gamă largă de 
actori interesaţi şi în privinţa cărora este 
necesară instituirea unui model de 
administrare viabil. Prin urmare, orice 
formă de cooperare trebuie să includă nu 
numai autorităţile competente din toate 
statele membre, ci şi toţi actorii interesaţi, 
inclusiv cadrele medicale, reprezentanţii 
pacienţilor şi sectorul industrial. În plus, 
cooperarea trebuie  să se bazeze pe 
principii viabile de bună administrare, 
precum transparenţa, deschiderea, 
obiectivitatea şi imparţialitatea 
procedurilor. Comisia ar trebui să 
garanteze că numai organismele de 
evaluare a tehnologiilor medicale care 
respectă aceste principii pot fi incluse în 
reţea.  

Or. fr

Justificare

Schimbul de informaţii între organismele de evaluare a tehnologiilor medicale presupune şi 
necesită punerea în aplicare a unor principii de bună practică (precum buna administrare, 
transparenţa şi participarea părţilor interesate) în cadrul evaluărilor realizate de statele 
membre.  Evaluarea tehnologiilor medicale trebuie, prin urmare, să respecte criteriile de 
deschidere şi de obiectivitate şi trebuie să aibă la bază dialogul şi participarea părţilor 
interesate, inclusiv pacienţii şi sectorul industrial.

Amendamentul 180
Richard Seeber

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Progresul continuu al medicinii şi al 
tehnologiei în domeniul sănătăţii prezintă 
atât oportunităţi, cât şi provocări pentru 
sistemele de sănătate ale statelor membre. 
Cooperarea cu privire la evaluarea noilor 

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

tehnologii medicale poate ajuta statele 
membre datorită economiilor la scară 
europeană, evitând suprapunerea 
eforturilor, şi poate oferi o mai bună bază 
pentru utilizarea optimă a noilor tehnologii 
în vederea asigurării unei asistenţe 
medicale sigure, de înaltă calitate şi 
eficiente. Aceasta poate contribui, de 
asemenea, la optimizarea pieţei interne 
sporind la maximum viteza şi amploarea
răspândirii inovaţiilor din medicină şi a 
tehnologiilor medicale. Această cooperare 
necesită structuri de durată care să implice 
toate părţile interesate relevante, inclusiv 
cadrele medicale, reprezentanţii 
pacienţilor, cercetătorii, producătorii, 
precum şi autorităţile tuturor statelor 
membre şi care să dezvolte proiectele pilot 
existente. În plus, această cooperare 
trebuie să se bazeze de asemenea pe 
principii solide de bună guvernanţă 
precum transparenţa, deschiderea, 
caracterul integrator, obiectivitatea şi 
echitatea procedurilor, care să fie 
receptive la nevoile, preferinţele şi 
aşteptările pacienţilor.  Comisia ar trebui 
să garanteze că doar organismele de 
evaluare a tehnologiilor medicale care 
respectă aceste principii pot fi incluse în 
reţea.

Or. en

Justificare

Sistemele medicale şi procesul de evaluare a tehnologiilor medicale ar trebui să fie deschise 
şi să aibă un caracter integrator.  Opiniile, experienţele şi cunoştinţele pacienţilor ar trebui 
integrate în procesul de evaluare în vederea unei mai bune aprecieri a beneficiilor, costurilor 
şi riscurilor.  Medicii generalişti, cadrele medicale, cercetătorii şi reprezentanţii sectorului ar 
trebui de asemenea implicaţi.  Poziţiile părţilor interesate trebuie să fie reprezentate în faza 
decizională a procesului de evaluare a tehnologiilor medicale. Acest amendament este propus 
în raport cu un amendament la articolul 17.
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Amendamentul 181
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În mod special, Comisiei ar trebui să 
i se confere competenţa de a adopta 
următoarele măsuri: o listă de tratamente, 
altele decât cele care necesită şedere peste 
noapte în spital, care să facă obiectul 
aceluiaşi regim ca şi asistenţa medicală 
spitalicească; măsuri însoţitoare de 
excludere a categoriilor specifice de 
medicamente sau substanţe de la 
recunoaşterea prescripţiilor emise într-un 
alt stat membru, prevăzute în prezenta 
directivă; o listă de criterii şi condiţii 
specifice care trebuie îndeplinite de 
reţelele europene de referinţă; procedura 
de înfiinţare a reţelelor europene de 
referinţă. Deoarece măsurile respective au 
un caracter general şi vizează modificarea 
unor elemente neesenţiale din prezenta 
directivă sau completarea acesteia prin 
adăugarea unor noi elemente neesenţiale, 
acestea ar trebui adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

eliminat

Or. de

Justificare

Acest amendament corespunde amendamentului la articolul 8 şi articolul 15, propus de 
acelaşi autor.
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Amendamentul 182
Linda McAvan

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În mod special, Comisiei ar trebui să 
i se confere competenţa de a adopta 
următoarele măsuri: o listă de tratamente, 
altele decât cele care necesită şedere peste 
noapte în spital, care să facă obiectul 
aceluiaşi regim ca şi asistenţa medicală 
spitalicească; măsuri însoţitoare de 
excludere a categoriilor specifice de 
medicamente sau substanţe de la 
recunoaşterea prescripţiilor emise într-un 
alt stat membru, prevăzute în prezenta 
directivă; o listă de criterii şi condiţii 
specifice care trebuie îndeplinite de 
reţelele europene de referinţă; procedura 
de înfiinţare a reţelelor europene de 
referinţă. Deoarece măsurile respective au 
un caracter general şi vizează modificarea 
unor elemente neesenţiale din prezenta 
directivă sau completarea acesteia prin 
adăugarea unor noi elemente neesenţiale, 
acestea ar trebui adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat de multe alte amendamente la articolele prezentei directive, 
propuse de acelaşi autor. În special, statele membre ar trebui să stabilească câte o listă cu 
tratamentele cuprinse în definiţia asistenţei spitaliceşti. Diferenţele existente între statele 
membre în ceea ce priveşte dreptul de a beneficia de tratament şi practicile clinice înseamnă 
că, în practică, existenţa unei liste unice la nivelul UE a tratamentelor pentru care poate fi 
impusă o autorizare prealabilă nu ar face decât să deruteze pacienţii.  Pentru celelalte 
măsuri enumerate, este mai potrivit să existe orientări neobligatorii.
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Amendamentul 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În mod special, Comisiei ar trebui să i 
se confere competenţa de a adopta
următoarele măsuri: o listă de tratamente, 
altele decât cele care necesită şedere peste 
noapte în spital, care să facă obiectul 
aceluiaşi regim ca şi asistenţa medicală 
spitalicească; măsuri însoţitoare de 
excludere a categoriilor specifice de 
medicamente sau substanţe de la 
recunoaşterea prescripţiilor emise într-un 
alt stat membru, prevăzute în prezenta 
directivă; o listă de criterii şi condiţii 
specifice care trebuie îndeplinite de 
reţelele europene de referinţă; procedura 
de înfiinţare a reţelelor europene de 
referinţă. Deoarece măsurile respective au 
un caracter general şi vizează modificarea 
unor elemente neesenţiale din prezenta 
directivă sau completarea acesteia prin 
adăugarea unor noi elemente neesenţiale, 
acestea ar trebui adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

(45) În mod special, ţine de autorităţile 
competente din statele membre să adopte
următoarele măsuri: o listă de tratamente, 
altele decât cele care necesită şedere peste 
noapte în spital, care să facă obiectul 
aceluiaşi regim ca şi asistenţa medicală 
spitalicească; măsuri însoţitoare de 
excludere a categoriilor specifice de 
medicamente sau substanţe de la 
recunoaşterea prescripţiilor emise într-un 
alt stat membru, prevăzute în prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În mod special, Comisiei ar trebui să i 
se confere competenţa de a adopta
următoarele măsuri: o listă de tratamente, 

(45) În mod special, Comisiei ar trebui să i 
se confere competenţa de a defini în sensul 
prezentei directive următoarele măsuri:
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altele decât cele care necesită şedere peste 
noapte în spital, care să facă obiectul 
aceluiaşi regim ca şi asistenţa medicală 
spitalicească; măsuri însoţitoare de 
excludere a categoriilor specifice de 
medicamente sau substanţe de la 
recunoaşterea prescripţiilor emise într-un 
alt stat membru, prevăzute în prezenta 
directivă; o listă de criterii şi condiţii 
specifice care trebuie îndeplinite de reţelele 
europene de referinţă; procedura de 
înfiinţare a reţelelor europene de referinţă. 
Deoarece măsurile respective au un 
caracter general şi vizează modificarea 
unor elemente neesenţiale din prezenta 
directivă sau completarea acesteia prin 
adăugarea unor noi elemente neesenţiale, 
acestea ar trebui adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

măsuri însoţitoare de excludere a 
categoriilor specifice de medicamente sau 
substanţe de la recunoaşterea prescripţiilor 
emise într-un alt stat membru, prevăzute în 
prezenta directivă; o listă de criterii şi 
condiţii specifice care trebuie îndeplinite 
de reţelele europene de referinţă; procedura 
de înfiinţare a reţelelor europene de 
referinţă. Deoarece măsurile respective au 
un caracter general şi vizează modificarea 
unor elemente neesenţiale din prezenta 
directivă sau completarea acesteia prin 
adăugarea unor noi elemente neesenţiale, 
acestea ar trebui adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

Or. en

Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarităţii, statele membre, nu Comisia, ar trebui să 
hotărască în mod independent cu privire la definiţia dată asistenţei medicale spitaliceşti în 
contextul prezentei directive.

Amendamentul 185
Anne Ferreira

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În mod special, Comisiei ar trebui să i 
se confere competenţa de a adopta 
următoarele măsuri: o listă de tratamente, 
altele decât cele care necesită şedere peste 
noapte în spital, care să facă obiectul 
aceluiaşi regim ca şi asistenţa medicală 
spitalicească; măsuri însoţitoare de 
excludere a categoriilor specifice de 

(45) În mod special, Comisiei ar trebui să i 
se confere competenţa de a adopta 
următoarele măsuri: măsuri însoţitoare de 
excludere a categoriilor specifice de 
medicamente sau substanţe de la 
recunoaşterea prescripţiilor emise într-un 
alt stat membru, prevăzute în prezenta 
directivă; o listă de criterii şi condiţii 
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medicamente sau substanţe de la 
recunoaşterea prescripţiilor emise într-un 
alt stat membru, prevăzute în prezenta 
directivă; procedura de înfiinţare a reţelelor 
europene de referinţă. Deoarece măsurile 
respective au un caracter general şi vizează 
modificarea unor elemente neesenţiale din 
prezenta directivă sau completarea acesteia 
prin adăugarea unor noi elemente 
neesenţiale, acestea ar trebui adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

specifice care trebuie îndeplinite de reţelele 
europene de referinţă; procedura de 
înfiinţare a reţelelor europene de referinţă. 
Deoarece măsurile respective au un 
caracter general şi vizează modificarea 
unor elemente neesenţiale din prezenta 
directivă sau completarea acesteia prin 
adăugarea unor elemente neesenţiale noi, 
acestea ar trebui adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

Or. fr

Justificare

Adaptare necesară ca urmare a modificării dispoziţiilor articolului 8.
Competenţele în materie de sănătate sunt naţionale, în conformitate cu dispoziţiile cuprinse 
în tratate şi, prin urmare, Comisia nu se poate substitui statelor membre.

Amendamentul 186
Iles Braghetto

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În mod special, Comisiei ar trebui să i 
se confere competenţa de a adopta 
următoarele măsuri: o listă de tratamente, 
altele decât cele care necesită şedere peste 
noapte în spital, care să facă obiectul 
aceluiaşi regim ca şi asistenţa medicală 
spitalicească; măsuri însoţitoare de 
excludere a categoriilor specifice de 
medicamente sau substanţe de la 
recunoaşterea prescripţiilor emise într-un 
alt stat membru, prevăzute în prezenta 
directivă; o listă de criterii şi condiţii 
specifice care trebuie îndeplinite de reţelele 
europene de referinţă; procedura de 
înfiinţare a reţelelor europene de referinţă. 
Deoarece măsurile respective au un 

(45) În mod special, Comisiei ar trebui să i 
se confere competenţa de a adopta 
următoarele măsuri: o listă de tratamente, 
altele decât cele care necesită şedere peste 
noapte în spital, care să facă obiectul 
aceluiaşi regim ca şi asistenţa medicală 
spitalicească; lista serviciilor cuprinse în 
categoriile de servicii de telemedicină 
precum şi de laborator, de diagnostic şi de 
eliberare de prescripţii la distanţă; măsuri 
însoţitoare de excludere a categoriilor 
specifice de medicamente sau substanţe de 
la recunoaşterea prescripţiilor emise într-un 
alt stat membru, prevăzute în prezenta 
directivă; o listă de criterii şi condiţii 
specifice care trebuie îndeplinite de reţelele 
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caracter general şi vizează modificarea 
unor elemente neesenţiale din prezenta 
directivă sau completarea acesteia prin 
adăugarea unor noi elemente neesenţiale, 
acestea ar trebui adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE. 

europene de referinţă; procedura de 
înfiinţare a reţelelor europene de referinţă. 
Deoarece măsurile respective au un 
caracter general şi vizează modificarea 
unor elemente neesenţiale din prezenta 
directivă sau completarea acesteia prin 
adăugarea unor noi elemente neesenţiale, 
acestea ar trebui adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE. 

Or. it

Justificare

Este important să se specifice ce se înţelege prin servicii de telemedicină şi prin servicii de 
laborator, de diagnostic şi de eliberare de prescripţii la distanţă. Astfel, directiva devine mai 
clară şi mai cuprinzătoare şi, prin urmare, mai eficace.

Amendamentul 187
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) În mod special, Comisiei ar trebui să i 
se confere competenţa de a adopta 
următoarele măsuri: o listă de tratamente, 
altele decât cele care necesită şedere peste 
noapte în spital, care să facă obiectul 
aceluiaşi regim ca şi asistenţa medicală 
spitalicească; măsuri însoţitoare de 
excludere a categoriilor specifice de 
medicamente sau substanţe de la 
recunoaşterea prescripţiilor emise într-un 
alt stat membru, prevăzute în prezenta 
directivă; o listă de criterii şi condiţii 
specifice care trebuie îndeplinite de reţelele 
europene de referinţă; procedura de 
înfiinţare a reţelelor europene de referinţă. 
Deoarece măsurile respective au un 
caracter general şi vizează modificarea 
unor elemente neesenţiale din prezenta 

(45) În mod special, Comisiei ar trebui să i 
se confere competenţa de a adopta 
următoarele măsuri: să propună statelor 
membre o listă de tratamente, altele decât 
cele care necesită şedere peste noapte în 
spital, care să facă obiectul aceluiaşi regim 
ca şi asistenţa medicală spitalicească; 
măsuri însoţitoare de excludere a 
categoriilor specifice de medicamente sau 
substanţe de la recunoaşterea prescripţiilor 
emise într-un alt stat membru, prevăzute în 
prezenta directivă; o listă de criterii şi 
condiţii specifice care trebuie îndeplinite 
de reţelele europene de referinţă; procedura 
de înfiinţare a reţelelor europene de 
referinţă. Deoarece măsurile respective au 
un caracter general şi vizează modificarea 
unor elemente neesenţiale din prezenta 
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directivă sau completarea acesteia prin 
adăugarea unor noi elemente neesenţiale, 
acestea ar trebui adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

directivă sau completarea acesteia prin 
adăugarea unor noi elemente neesenţiale, 
acestea ar trebui adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

Or. sv

Justificare

Deciziile din domeniul asistenţei medicale ar trebui luate, în primă instanţă, de statele 
membre.

Amendamentul 188
John Bowis

Propunere de directivă
Considerentul 46a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46a) Statul membru de afiliere şi statul 
membru de tratament ar trebui să asigure, 
prin cooperare bilaterală prealabilă şi 
prin consultarea pacientului, 
disponibilitatea asistenţei posttratament şi 
a sprijinului în oricare dintre cele două 
state membre în urma tratamentului 
medical autorizat şi disponibilitatea unor 
informaţii clare pentru pacienţi cu privire 
la opţiunile şi costurile perioadei 
posttratament. Pentru aceasta, statele 
membre ar trebui să adopte măsuri pentru 
a asigura următoarele:
(a) datele necesare privind asistenţa 
medicală şi socială sunt transferate cu 
respectarea corespunzătoare a 
confidenţialităţii pacientului;
(b) cadrele medicale şi cele din domeniul 
asistenţei sociale din ambele state se pot 
consulta pentru a asigura pacientului un 
tratament şi o perioadă posttratament de 
cea mai înaltă calitate (inclusiv sprijinul 
social).
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Or. en
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