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Amendamentul 10
Gabriela Creţu

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Deşi un sistem de asistenţă medicală 
transfrontalieră prezintă avantaje pentru 
pacienţi, prezenta directivă nu face din 
promovarea asistenţei medicale 
transfrontaliere un scop în sine.

Or. en

Justificare

Toţi pacienţii au dreptul de a beneficia de asistenţă medicală sigură şi de înaltă calitate în 
statele lor membre de origine. Majoritatea persoanelor doresc să beneficieze de tratament cât 
mai aproape de locul lor de reşedinţă. În plus, este esenţial ca statele membre să se asigure 
că sistemele instituite pentru a furniza şi a facilita asistenţa medicală transfrontalieră nu sunt 
disproporţionate din punct de vedere al acoperirii şi al costurilor faţă de activitatea 
transfrontalieră şi că nu au consecinţe grave, neprevăzute şi indezirabile asupra ansamblului 
sistemelor de sănătate naţionale.

Amendamentul 11
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezenta directivă are scopul de a
stabili un cadru general pentru furnizarea 
unei asistenţe medicale transfrontaliere 
sigure, de înaltă calitate şi eficiente în 
Comunitate şi de a asigura mobilitatea 
pacienţilor şi libertatea de a furniza 
asistenţă medicală, precum şi un nivel 
ridicat de protecţie a sănătăţii, respectând 
în acelaşi timp responsabilităţile statelor 

(8) Prezenta directivă are scopul de a 
stabili norme de reglementare a 
rambursării costurilor serviciilor de 
asistenţă medicale primite într-un alt stat 
membru pentru pacienţii care optează să 
meargă într-un alt stat membru pentru a 
beneficia de servicii de asistenţă medicală, 
precum şi de a permite cooperarea între 
statele membre în ceea ce priveşte 
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membre în ceea ce priveşte definirea 
beneficiilor de securitate socială legate de 
domeniul sănătăţii, precum şi organizarea 
şi furnizarea de asistenţă medicală şi 
îngrijire medicală, precum şi beneficii de 
securitate socială, în special în caz de 
boală.

evaluarea tehnologiilor medicale, a 
centrelor de referinţă şi a serviciilor 
medicale online, cu respectarea deplină a 
competenţei naţionale de organizare şi 
prestare a serviciilor de asistenţă 
medicală, în conformitate cu principiile 
accesului universal, al solidarităţii, al 
accesibilităţii economice, al egalităţii de 
acces teritorial şi al controlului 
democratic. Directiva respectă pe deplin
responsabilităţile statelor membre în ceea 
ce priveşte asistenţa medicală, în 
conformitate cu tratatul, inclusiv în ceea 
ce priveşte definirea beneficiilor de 
securitate socială legate de domeniul 
sănătăţii, precum şi organizarea şi 
furnizarea de asistenţă medicală şi îngrijire 
medicală, precum şi beneficii de securitate 
socială, în special în caz de boală.

Or. en

Amendamentul 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” acoperă utilizarea 
serviciilor de asistenţă medicală într-un 
stat membru diferit de statul membru de 
reşedinţă în care pacienţii aleg să meargă 
pentru a primi asistenţă medicală.

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

Or. en

Amendamentul 13
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistenţă medicală 
transfrontalieră” acoperă numai utilizarea 
asistenței medicale în alt stat membru (și 
anume: un pacient care apelează la 
tratamentul unui furnizor de asistență 
medicală într-un alt stat membru); acest 
aspect se definește ca și „mobilitatea 
pacienților”;

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

– Furnizarea transfrontalieră a asistenței 
medicală (și anume: livrarea serviciilor de 
pe teritoriul unui stat membru pe 
teritoriul altuia); cum ar fi, serviciile de 
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telemedicină, diagnosticarea și eliberarea 
de prescripții de la distanță, servicii de 
laborator;
– Prezența permanentă a unui furnizor de 
asistență medicală (și anume: stabilirea 
unui furnizor de asistență medicală într-
un alt stat membru); și
– Prezența temporară a persoanelor (și 
anume: mobilitatea cadrelor medicale, de 
exemplu, mutarea temporară în statul 
membru de origine a pacientului pentru 
furnizarea serviciilor la fața locului).

Or. fr

Amendamentul 14
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În plus, pacienţii din alte state membre 
ar trebui să se bucure de tratament egal cu 
resortisanţii statului membru în care are loc 
tratamentul şi, conform principiilor 
generale de echitate şi nediscriminare, aşa 
cum sunt recunoscute de articolul 21 din 
Cartă, aceştia nu ar trebui, în niciun caz, să 
fie discriminaţi pe criterii de sex, rasă, 
culoare, origine etnică sau socială, 
caracteristici genetice, limbă, religie sau 
convingeri, opinii politice sau pe baza 
oricăror alte opinii, apartenenţă la o 
minoritate naţională, bunuri deţinute, 
naştere, invaliditate, vârstă sau orientare 
sexuală. Pot exista diferenţe între statele 
membre în ceea ce priveşte tratamentul 
acordat diferitelor grupuri de pacienţi doar 
dacă pot demonstra că acest lucru este 
justificat de motive medicale legitime, cum 
ar fi în cazul măsurilor specifice pentru 
femei sau pentru anumite grupe de vârstă 
(de exemplu, vaccinarea gratuită a copiilor 

(13) În plus, pacienţii din alte state membre 
ar trebui să se bucure de tratament egal cu 
resortisanţii statului membru în care are loc 
tratamentul şi, conform principiilor 
generale de echitate şi nediscriminare, aşa 
cum sunt recunoscute de articolul 21 din 
Cartă, aceştia nu ar trebui, în niciun caz, să 
fie discriminaţi pe criterii de sex, rasă, 
culoare, origine etnică sau socială, 
caracteristici genetice, limbă, religie sau 
convingeri, opinii politice sau pe baza 
oricăror alte opinii, apartenenţă la o 
minoritate naţională, bunuri deţinute, 
naştere, invaliditate, vârstă sau orientare 
sexuală. Este indicat, prin urmare, să se 
impună recunoaşterea calităţii de 
componentă fundamentală a protecţiei 
sociale din Europa a valorilor 
fundamentale împărtăşite de toate 
sistemele sanitare din Uniunea 
Europeană, adoptate de Consiliu în iunie 
2006, printre care figurează, în special, 
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sau a persoanelor în vârstă). În plus, 
deoarece prezenta directivă respectă 
drepturile fundamentale şi principiile 
recunoscute în special de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, trebuie 
să fie pusă în practică şi aplicată respectând 
drepturile la egalitatea în faţa legii şi 
principiul nediscriminării, în conformitate 
cu principiile generale de drept consacrate 
de articolele 20 şi 21 ale Cartei. Prezenta 
directivă se aplică fără să aducă atingere 
Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 
iunie 2000 de punere în aplicare a 
principiului egalităţii de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau origine 
etnică şi altor directive care pun în aplicare 
articolul 13 din Tratatul CE. Ţinând cont 
de acestea, directiva prevede că pacienţii se 
bucură de tratament egal cu resortisanţii 
statului membru în care are loc tratamentul, 
inclusiv de beneficiul protecţiei împotriva 
discriminării prevăzut conform legislaţiei 
comunitare cât şi de legislaţia statului 
membru în care are loc tratamentul.

universalitatea, accesul la o asistenţă de 
calitate, echitatea şi solidaritatea.  Pot 
exista diferenţe între statele membre în 
ceea ce priveşte tratamentul acordat 
diferitelor grupuri de pacienţi doar dacă pot 
demonstra că acest lucru este justificat de 
motive medicale legitime, cum ar fi în 
cazul măsurilor specifice pentru femei sau 
pentru anumite grupe de vârstă (de 
exemplu, vaccinarea gratuită a copiilor sau 
a persoanelor în vârstă). În plus, deoarece 
prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale şi principiile recunoscute în 
special de Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, trebuie să fie pusă în 
practică şi aplicată respectând drepturile la 
egalitatea în faţa legii şi principiul 
nediscriminării, în conformitate cu 
principiile generale de drept consacrate de 
articolele 20 şi 21 ale Cartei. Prezenta 
directivă se aplică fără să aducă atingere 
Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 
iunie 2000 de punere în aplicare a 
principiului egalităţii de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau origine 
etnică şi altor directive care pun în aplicare 
articolul 13 din Tratatul CE. Ţinând cont
de acestea, directiva prevede că pacienţii se 
bucură de tratament egal cu resortisanţii 
statului membru în care are loc tratamentul, 
inclusiv de beneficiul protecţiei împotriva 
discriminării prevăzut conform legislaţiei 
comunitare cât şi de legislaţia statului 
membru în care are loc tratamentul.

Or. fr

Amendamentul 15
Eva-Britt Svensson

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Merită evidenţiată necesitatea 
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punerii în practică a unor măsuri 
specifice destinate să le garanteze 
femeilor condiţii echitabile de acces la 
sistemele sanitare publice. Acest acces la 
asistenţă include în egală măsură 
asistenţa acordată femeilor şi bărbaţilor şi 
asistenţa medicală în specialitatea 
obstetrică-ginecologie, inclusiv protecţia 
sănătăţii mamei şi a copilului, în 
conformitate cu definiţia asistenţei 
medicale primare adoptată la 24 aprilie 
2003 de Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
cu ocazia celei de-a 56-a adunări 
mondiale a sănătăţii1. Fiecare stat 
membru trebuie să respecte dreptul 
femeilor la sănătatea sexuală şi a 
reproducerii, în conformitate cu Pactul 
referitor la drepturile civile şi politice.
________________
1 Raportul Secretariatului (A56/27) referitor la 
Conferinţa internaţională de la Alma-Ata privind 
asistenţa medicală primară: - cea de-a douăzeci şi 
cincea aniversare.

Or. sv

Amendamentul 16
Claire Gibault

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Trebuie evidenţiată necesitatea 
punerii în practică a unor măsuri 
specifice destinate să le garanteze 
femeilor condiţii echitabile de acces la 
sistemele sanitare publice şi la asistenţă 
specifică, în special la asistenţa în 
specialitatea ginecologie-obstetrică şi 
sănătatea reproducerii.

Or. fr
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Amendamentul 17
Siiri Oviir

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. et
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Justificare

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi võrdse juurdepääsu tagamise põhimõte, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Amendamentul 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabileşte un cadru 
general pentru furnizarea unei asistenţe 
medicale transfrontaliere sigure, de înaltă 
calitate şi eficiente.

Prezenta directivă stabileşte norme de 
reglementare a rambursării costurilor 
serviciilor de asistenţă medicală primite 
într-un alt stat membru pentru pacienţii 
care optează să meargă într-un alt stat 
membru pentru a beneficia de servicii de 
asistenţă medicală şi permite cooperarea 
între statele membre în ceea ce priveşte 
evaluarea tehnologiilor medicale, a 
centrelor de referinţă şi a serviciilor 
medicale online, cu respectarea deplină a 
competenţei naţionale de organizare şi 
prestare a serviciilor de asistenţă
medicală, în conformitate cu principiile 
accesului universal, solidarităţii, 
accesibilităţii economice, al egalităţii de 
acces teritorial şi al controlului 
democratic.  

Or. en

Justificare

Diferitele obiective ale prezentei directive sunt mai bine precizate în acest fel. 
Responsabilităţile statelor membre şi principiile de care trebuie să se ţină cont în cadrul 
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politicilor în materie de sănătate trebuie să iasă în evidenţă încă din obiectivul prezentei 
directive.

Amendamentul 19
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabileşte un cadru 
general pentru furnizarea unei asistenţe 
medicale transfrontaliere sigure, de înaltă 
calitate şi eficiente.

Prezenta directivă stabileşte un cadru 
general pentru furnizarea unei asistenţe 
medicale sigure, de înaltă calitate şi 
eficiente într-un alt stat membru şi 
creează mecanisme de cooperare între 
statele membre în materie de asistenţă 
medicală, cu respectarea deplină a 
competenţei naţionale de organizare şi 
prestare a serviciilor de asistenţă 
medicală.

Or. fr

Amendamentul 20
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se aplică prestării de 
servicii de asistenţă medicală fără a ţine 
seama de modul de organizare, de 
furnizare şi de finanţare a acesteia şi nici 
de caracterul public sau privat al său.

Prezenta directivă se aplică prestării de 
servicii de asistenţă medicală în sensul 
articolului 4.

Or. fr
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Amendamentul 21
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „asistenţă medicală” reprezintă un
serviciu medical furnizat de către sau sub 
supravegherea unui cadru medical în 
exerciţiul profesiei sale şi fără a ţine seama 
de modul de organizare, de furnizare şi de 
finanţare al acestuia la nivel naţional şi nici 
de caracterul său public sau privat;

(a) „asistenţa medicală” reprezintă orice 
serviciu sau bun medical furnizat sau 
prescris de către un cadru medical fără a 
ţine seama de modul de organizare, de 
furnizare şi de finanţare al acestuia la nivel 
naţional şi nici de caracterul său public sau 
privat;

Or. fr

Amendamentul 22
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „asistenţă medicală transfrontalieră” 
reprezintă asistenţa medicală acordată într-
un alt stat membru decât cel în care 
pacientul este asigurat sau asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
decât cel în care furnizorul de asistenţă 
medicală îşi are reşedinţa, sediul sau este 
înregistrat;

(b) „asistenţă medicală transfrontalieră” 
reprezintă asistenţa medicală acordată într-
un alt stat membru decât cel în care 
pacientul este asigurat;

Or. fr
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Amendamentul 23
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „recurgerea la asistenţă medicală într-
un alt stat membru” reprezintă asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
decât cel în care pacientul este asigurat;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 24
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „cadru medical” reprezintă orice doctor 
în medicină, asistent medical generalist, 
medic dentist, moaşă sau farmacist în 
sensul Directivei 2005/36/CE sau orice
altă persoană care exercită activităţi în 
sectorul asistenţei medicale restrânse la o 
profesie reglementată, astfel cum este 
definită la articolul 3 alineatul (1) litera (a) 
din Directiva 2005/36/CE;

(d) „cadru medical” reprezintă orice doctor 
în medicină, asistent medical generalist, 
medic dentist, moaşă sau farmacist în 
sensul Directivei 2005/36/CE, o altă 
persoană care exercită activităţi în sectorul 
asistenţei medicale restrânse la o profesie 
reglementată, astfel cum este definită la 
articolul 3 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2005/36/CE sau orice altă 
persoană care prestează în mod legal 
servicii de asistenţă medicală în statul 
membru de tratament;

Or. fr
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Amendamentul 25
Claire Gibault

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigurările, societăţile mutuale de 
asigurări şi casele de asigurări de 
sănătate pun capăt oricărei forme de 
discriminare, inclusiv discriminării 
disimulate, pe baza factorilor de risc 
asociaţi bolilor ereditare sau congenitale 
şi nu mai calculează costurile asigurărilor 
de sănătate şi primele de asigurări în 
funcţie de sex şi de natura activităţii 
supuse indexării şi că mecanismele 
aplicabile cu ocazia calculării costurilor şi 
a primelor pun capăt oricărei forme de 
discriminare, în special faţă de femei;

Or. fr

Amendamentul 26
Gabriela Creţu

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 şi 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistenţă medicală sau care 
intenţionează să beneficieze de asistenţă 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestaţiile prevăzute de 
legislaţia statului membru de afiliere la 
care persoana asigurată are dreptul. Statul 
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membru de afiliere rambursează costurile 
către persoana asigurată, costuri care ar fi 
fost plătite de către sistemul legal de 
securitate socială al acestuia în cazul 
furnizării unei asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

membru de afiliere rambursează costurile 
care ar fi fost plătite de către sistemul legal 
de securitate socială al acestuia în cazul 
furnizării unei asistenţe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. În orice caz, 
statul membru de afiliere este cel care 
hotărăşte care sunt serviciile medicale al 
căror cost este rambursat indiferent de 
locul în care sunt furnizate.

Or. en

Justificare

Accesul egal la asistenţă medicală în străinătate poate fi compromis de obligaţia ca un 
pacient să plătească din buzunarul propriu serviciile de asistenţă medicală înainte de a putea 
solicita rambursarea. Statele membre de afiliere şi tratament ar putea elabora planuri de 
rambursare reciprocă rapidă (cel puţin pentru pacienţii dezavantajaţi din punct de vedere 
financiar, dacă nu pentru toţi pacienţii). Menţiunea că aceste costuri vor fi rambursate 
persoanei asigurate exclude această posibilitate este exclusă.

Amendamentul 27
Siiri Oviir

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Costurile asistenţei medicale acordate 
într-un alt stat membru sunt rambursate de 
către statul membru de afiliere în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei 
directive până la un plafon corespunzând 
costurilor care ar fi fost acoperite în cazul 
în care o asistenţă medicală identică sau 
similară ar fi fost acordată în statul 
membru de afiliere, fără a depăşi costurile 
efective ale asistenţei medicale primite. În 
cazul în care pacientul are nevoie urgentă 
de asistenţă spitalicească staţionară şi 
aceasta nu poate fi garantată în statul 
membru de afiliere într-un termen 
acceptabil din punct de vedere medical, 
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statul membru de afiliere rambursează 
totalitatea costurilor reale pe care le 
implică această asistenţă medicală.

Or. et

Justificare

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi põhimõte - võrdse juurdepääsu tagamisest, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Amendamentul 28
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

În urma sosirii masive a pacienţilor care provin din vechile state membre în instituţiile 
medicale din noile state membre, unele instituţii medicale fac discriminare între pacienţi. 
Acest fenomen aduce cu atât mai multe prejudicii cu cât afectează sănătatea femeilor şi a 
copiilor.

Amendamentul 29
Gabriela Creţu

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Accesul egal la asistenţă medicală în străinătate poate fi compromis de obligaţia ca un 
pacient să plătească din buzunarul propriu serviciile de asistenţă medicală înainte de a putea 
solicita rambursarea. Statele membre de afiliere şi tratament ar putea elabora planuri de 
rambursare reciprocă rapidă (cel puţin pentru pacienţii dezavantajaţi din punct de vedere 
financiar, dacă nu pentru toţi pacienţii). Menţiunea că aceste costuri vor fi rambursate 
persoanei asigurate exclude această posibilitate este exclusă.
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Amendamentul 30
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În vederea rambursării costurilor 
asistenţei medicale acordate într-un alt stat 
membru în conformitate cu prezenta 
directivă, asistenţa medicală spitalicească 
şi specializată reprezintă asistenţa 
medicală astfel cum este definită de 
legislaţia statului membru de afiliere, în 
măsura în care implică şederea 
pacientului pentru cel puţin o noapte sau 
necesită utilizarea unor infrastructuri sau 
a unor echipamente medicale foarte 
specializate şi costisitoare, sau implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populaţie.

(a) asistenţa medicală care necesită 
şederea pacientului pentru cel puţin o 
noapte în spital.
(b) asistenţa medicală, inclusă într-o listă 
specifică, care nu necesită şederea 
pacientului pentru cel puţin o noapte în 
spital. Lista respectivă este limitată la:
- asistența medicală care necesită 
utilizarea unei infrastructuri sau a unui 
echipament medical foarte specializat și 
costisitor; sau
- asistenţa medicală care implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populaţie.

Or. fr



AM\763941RO.doc 19/25 PE418.322v01-00

RO

Amendamentul 31
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 32
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statul membru de afiliere procedează 
la rambursarea costurilor asistenţei 
medicale spitaliceşti şi ale asistenţei 
specializate menţionate la alineatul (1) 
dacă tratamentul a făcut obiectul unei 
autorizaţii prealabile.

(a) dacă asistenţa medicală ar fi fost 
acordată pe teritoriul său, ar fi fost 
rambursată de sistemul de securitate 
socială al statului membru; precum şi
(b) scopul sistemului este să abordeze 
fluxul de pacienţi rezultat în urma punerii 
în aplicare a prezentului articol şi să-l 
împiedice să submineze în mod grav sau 
să poată submina în mod grav:
(i) echilibrul financiar al sistemului de 
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securitate socială al statului membru; 
şi/sau
(ii) 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 statului 
membru în cauză.

Or. fr

Amendamentul 33
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autorizaţia prealabilă este în orice 
caz eliberată atunci când pacientul 
trebuie să primească asistenţă medicală 
prevăzută în mod obişnuit de sistemul de 
securitate socială al statului membru de 
afiliere şi când această asistenţă nu-i 
poate fi acordată în statul membru de 
reşedinţă într-un termen acceptabil din 
punct de vedere medical, în conformitate 
cu Regulamentul 1408/71 şi cu 
Regulamentul 883/2004.

Or. en

Justificare

Este important ca în acest stadiu să se pună accentul pe limitele domeniului de aplicare al 
acestui articol care rezultă din aplicarea Regulamentelor 1408/71 şi 883/2004.
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Amendamentul 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statul membru de tratament poate 
lua măsurile necesare pentru a face faţă 
afluxului de pacienţi şi a-l împiedica să 
submineze sau să poată submina 
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 tratament sau a 
competenţei medicale pe teritoriul statului 
membru în cauză. Statul membru de 
tratament nu face discriminări pe bază de 
naţionalitate şi se asigură că măsurile de 
restricţionare a liberei circulaţii se 
limitează la ceea ce este necesar şi 
proporţional. Statul membru de tratament 
notifică măsurile în cauză Comisiei.

Or. en

Justificare

Articolul 5 din directivă stabileşte responsabilităţile statelor membre de tratament în cazul 
asistenţei transfrontaliere, în timp ce mijloacele care permit statului membru de afiliere să 
controleze fluxul pacienţilor sunt precizate la articolul 8. Prezenta directivă nu face totuşi 
trimitere la mijloacele de care dispun statele membre pentru a controla intrările masive de 
pacienţi, care pot afecta sistemul lor de asistenţă medicală şi le poate împiedica să-şi asume 
responsabilităţile în materie de asistenţă medicală.
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Amendamentul 35
Gabriela Creţu

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) caracterul urgent al tratamentului 
sau al procedurii medicale în cauză;

Or. en

Justificare

Cu toate că multe afecţiuni medicale pot să nu fie dureroase, ele s-ar putea să necesite 
tratament de urgenţă şi intervenţie prin proceduri medicale specifice.

Amendamentul 36
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru de afiliere asigură 
mecanisme de furnizare de informaţii la 
cerere către pacienţi referitoare la 
beneficierea de asistenţă medicală într-un 
alt stat membru, precum şi la termenii şi 
condiţiile aplicabile, printre altele, de 
fiecare dată când există efecte adverse 
survenite în urma asistenţei medicale 
primite în alt stat membru.

(1) Statul membru de afiliere asigură 
mecanisme de furnizare de informaţii la 
cerere către pacienţi referitoare la 
beneficierea de asistenţă medicală într-un 
alt stat membru. În informările privind 
asistenţa medicală transfrontalieră, se 
face distincţie între drepturile avute de 
pacienţi în virtutea prezentei directive şi 
drepturile ce derivă din regulamentele 
privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială, astfel cum se 
menţionează la articolul 3 alineatul (1) 
litera (f).

Or. en

Justificare

Atunci când pacientul decide de bună voie să opteze pentru asistenţă într-un alt stat membru, 
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drepturile sale în materie de căi de atac, tratament postspitalicesc etc. sunt diferite de cele 
enunţate în regulament cu privire la coordonarea sistemelor de securitate socială, deoarece 
procesul decizional este diferit. Este esenţial ca pacienţii potenţiali să fie pe deplin la curent 
cu diferitele elemente ale responsabilităţii şi riscului.

Amendamentul 37
Gabriela Creţu

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizează şi difuzează pacienţilor 
informaţii privind drepturile acestora în 
materie de asistenţă medicală 
transfrontalieră, garanţiile de calitate şi 
siguranţă, protecţia datelor cu caracter 
personal, procedurile de înaintare a 
plângerilor şi mijloacele de recurs 
disponibile în ceea ce priveşte asistenţa 
medicală acordată într-un alt stat membru, 
precum şi informaţii privind termenii şi 
condiţiile aplicabile;

(a) furnizează şi difuzează pacienţilor şi 
cadrelor medicale informaţii privind în 
special drepturile pacienţilor în materie de 
asistenţă medicală transfrontalieră, 
garanţiile de calitate şi siguranţă, protecţia 
datelor cu caracter personal, procedurile de 
înaintare a plângerilor şi mijloacele de 
recurs disponibile în ceea ce priveşte 
asistenţa medicală acordată într-un alt stat 
membru, precum şi informaţii privind 
termenii şi condiţiile aplicabile;

Or. en

Justificare

Întrucât reprezintă primul punct de contact pentru pacienţi, cadrele medicale au nevoie de 
informaţii privind drepturile pacienţilor atât pentru a le respecta toate drepturile, cât şi 
pentru a-i îndruma pentru a primi ajutorul de care au nevoie.

Amendamentul 38
Gabriela Creţu

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ajută pacienţii să îşi protejeze drepturile 
şi să recurgă la mijloacele de recurs 
adecvate în cazul în care sunt victime ale 

(b) furnizează informaţii privind 
modalităţile de recurs disponibile în 
cazuri de despăgubire şi prejudiciu, ajută 
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efectelor adverse ale asistenţei medicale 
acordate într-un alt stat membru; punctele 
de contact naţionale informează pacienţii în 
special cu privire la opţiunile de care 
dispun pentru a soluţiona orice litigiu, îi 
ajută să identifice mecanismul adecvat de 
soluţionare extrajudiciară a fiecărui caz în 
parte şi îi asistă în demersul de 
monitorizare a litigiului, dacă este cazul;

pacienţii să îşi protejeze drepturile şi să 
recurgă la mijloacele de recurs adecvate în 
cazul în care sunt victime ale efectelor 
adverse ale asistenţei medicale acordate 
într-un alt stat membru; punctele de contact 
naţionale informează pacienţii în special cu 
privire la opţiunile de care dispun pentru a 
soluţiona orice litigiu, îi ajută să identifice 
mecanismul adecvat de soluţionare 
extrajudiciară a fiecărui caz în parte şi îi 
asistă în demersul de monitorizare a 
litigiului, dacă este cazul;

Or. en

Justificare

Informaţii cu privire la demersurile care trebuie întreprinse în cazuri de despăgubire şi 
prejudiciu din partea statului membru de tratament trebuie să fie disponibile la orice puncte 
naţionale de contact.

Amendamentul 39
Gabriela Creţu

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre facilitează cooperarea 
cu privire la furnizarea asistenţei medicale 
transfrontaliere la nivel regional şi local, 
precum şi cooperarea în materie de 
tehnologia de informare şi comunicare, 
asistenţă medicală transfrontalieră în regim 
temporar sau ad-hoc şi alte forme de 
cooperare transfrontalieră.

(2) Statele membre facilitează cooperarea 
cu privire la furnizarea asistenţei medicale 
transfrontaliere la nivel regional şi local şi 
comunicarea dintre furnizorii de asistenţă 
medicală din străinătate şi furnizorii de 
asistenţă medicală continuă în statul de 
reşedinţă, inclusiv prin intermediul 
tehnologiilor informaţiei şi comunicării, 
şi cu privire la asistenţa medicală
transfrontalieră în regim temporar sau ad-
hoc şi alte forme de cooperare 
transfrontalieră.
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Justificare

Continuitatea asistenţei medicale este esenţială pentru siguranţa pacientului. Echipele 
medicale din ţara de origine a pacienţilor trebuie să coopereze îndeaproape cu echipele 
medicale şi specialiştii din ţara în care se efectuează tratamentul pentru a asigura 
continuitatea tratamentului.
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