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Amendamentul 15
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
–

Propunere de respingere

Comisia pentru afaceri juridice 
recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, 
competentă în fond, să propună 
respingerea propunerii Comisiei.

Or. es

Justificare

No existe base jurídica para la adopción de una medida jurídica sobre la materia de 
referencia, que obligue a los Estados miembros.  

La propuesta de Directiva propone la creación de un marco comunitario para la asistencia 
sanitaria transfronteriza, materia que no cabe incluir en el art. 2 del TCE. Contrariamente a 
lo que se establece en la propuesta de Directiva, ni los artículos 95 y 152 del Tratado, ni 
ningún otro, dan cobertura a la adopción de la Directiva.

La directiva no incide directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado
común, lo que permitiría que pudieran dictarse las disposiciones a las que se refiere el Art. 
94 TCE. Del mismo modo, al no incidir en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
interior tampoco resulta de aplicación el art. 95 del TCE ni del 152.

A la vista de todo lo anterior, hay que concluir indicando que se ha de estar a lo dispuesto en 
el artículo 5 del Tratado.

Amendamentul 16
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind aplicarea 

Propunere de Directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind aplicarea 
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drepturilor pacienților în cadrul asistenței 
medicale transfrontaliere

drepturilor pacienților de acces la o 
asistență medicală sigură, de înaltă 
calitate și eficientă, în condiții echitabile

Or. es

Justificare

El  marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos 
y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de Directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Amendamentul 17
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistență medicală 
transfrontalieră” acoperă următoarele 
modalități de furnizare a asistenței 
medicale:

(10) În sensul prezentei directive, 
conceptul de „asistență medicală 
transfrontalieră” acoperă următoarele 
modalități de furnizare a asistenței 
medicale:

– 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 
telemedicină, diagnosticarea și eliberarea 
de prescripții de la distanță, servicii de 

– Furnizarea transfrontalieră a asistenței 
medicale (și anume: livrarea serviciilor de 
pe teritoriul unui stat membru pe teritoriul 
altuia); cum ar fi, serviciile de 
telemedicină, diagnosticarea și eliberarea 
de prescripții de la distanță, servicii de 



AM\764029RO.doc 5/35 PE418.330v01-00

RO

laborator; 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. es

Justificare

Noțiunea de asistență medicală transfrontalieră ar include atât mobilitatea propriu-zisă a 
pacientului, cât și mobilitatea serviciilor de sănătate care pot fi furnizate la distanță; se 
consideră că nu este oportună referirea aici la mobilitatea cadrelor medicale și a furnizorilor 
de asistență medicală.

Amendamentul 18
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În sensul jurisprudenței Curții de 
Justiție a Comunităților Europene (C-
496/01), în cazul inexistenței unor măsuri 
de armonizare, legislația comunitară nu 
împiedică un stat membru să impună 
nivelul său de protecție a sănătății 
publice, în cadrul unui sistem de 
autorizare, furnizorilor de asistență 
medicală stabiliți într-un alt stat membru 
și care doresc să ofere servicii pacienților 
asigurați în primul stat membru. Totuși 
condițiile care trebuie îndeplinite în 
vederea obținerii autorizației nu se pot 
suprapune condițiilor legale echivalente 
care au fost deja satisfăcute în statul 
membru de stabilire.
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Or. es

Justificare

Este o măsură prin care se garantează cetățenilor că standardele de calitate sunt cel puțin 
echivalente celor din statul membru de afiliere.

Amendamentul 19
Manuel Medina Ortega

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. es

Justificare

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

La propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación de 
sistemas de seguridad social. Al solaparse Directiva y Reglamentos, se permite el 
establecimiento de dos sistemas paralelos para la atención sanitaria transfronteriza. Con 
ello, la propuesta crea inseguridad jurídica.
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Amendamentul 20
Manuel Medina Ortega

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 prestațiile 
prevăzute de legislația statului membru de 
afiliere al pacientului. De asemenea, 
prezenta directivă nu împiedică statele 
membre să își extindă regimurile de 
prestații de boală în natură la asistența 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în conformitate cu dispozițiile acestuia. 

(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 prestațiile 
prevăzute de legislația statului membru de 
afiliere al pacientului sau modificarea 
condițiilor privind respectivele drepturi, 
dacă acestea sunt prevăzute în legislația 
statului membru de afiliere. De asemenea, 
prezenta directivă nu împiedică statele 
membre să își extindă regimurile de 
prestații de boală în natură la asistența 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în conformitate cu dispozițiile acestuia. 

Or. es

Justificare

Competențele cu privire la organizarea serviciilor de sănătate revin statelor membre, în 
conformitate cu articolul 152 din Tratatul CE.

Amendamentul 21
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Datele disponibile indică faptul că 
aplicarea principiilor liberei circulații cu 
privire la utilizarea asistenței 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 

(31) În sensul jurisprudenței Curții de 
Justiție, statele membre pot decide ca 
asumarea de către sistemele naționale a 
costurilor pentru asistența medicală 
spitalicească oferită în alt stat membru să 
fie supusă unei autorizații prealabile. 
Această cerință este considerată o măsură 
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sănătate ale statelor membre sau 
durabilitatea financiară a sistemelor de 
securitate socială ale acestora. Cu toate 
acestea, Curtea de Justiție a recunoscut 
că nu se poate exclude faptul că riscul 
potențial de a compromite grav echilibrul 
financiar al sistemului de securitate 
socială sau obiectivul de a menține un 
serviciu medical și spitalicesc echilibrat 
accesibil tuturor poate crea motive 
imperioase de interes general care pot 
justifica instituirea unei bariere în calea 
principiului libertății de a presta servicii. 
Curtea de Justiție a recunoscut, de 
asemenea, faptul că numărul spitalelor, 
distribuirea geografică și modul de 
organizare al acestora, facilitățile de care 
dispun, precum și 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 asistenței medicale 
spitalicești primite în alt stat membru, în 
cazul în care sunt îndeplinite următoarele 
condiții: dacă tratamentul ar fi fost 
furnizat pe teritoriul său, ar fi fost 
rambursat de sistemul său de securitate 
socială și fluxul de pacienți 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 și/sau 
acest flux de pacienți subminează în mod 
grav sau poate submina în mod grav 
planificarea și raționalizarea aplicate în 
sectorul spitalicesc pentru a evita 
supraîncărcarea spitalelor, dezechilibrul 
furnizării de asistență medicală și irosirea 
resurselor logistice și financiare, 
menținerea unui serviciu medical și 
spitalicesc echilibrat accesibil tuturor sau 
păstrarea capacității de tratare sau de 
competență medicală pe teritoriul 
membrului în cauză. Deoarece evaluarea 
impactului precis al unui flux așteptat de 
pacienți necesită asumări și calcule 
complexe, directiva permite un sistem de 

necesară și rezonabilă. Astfel, numărul 
spitalelor, distribuirea lor geografică și 
modul de organizare al acestora, facilitățile 
de care dispun, precum și natura serviciilor 
medicale pe care le pot oferi, reprezintă 
aspecte pentru care trebuie să fie posibilă 
planificarea, elaborată în general pentru 
a satisface diferite necesități. Pe de o 
parte, această planificare are ca scop 
garantarea existenței unui acces suficient 
și permanent la o gamă echilibrată de 
îngrijiri spitalicești de înaltă calitate în 
statul membru în cauză. Pe de altă parte, 
ajută la îndeplinirea dezideratului de a 
utiliza în mod rațional resursele, făcând 
posibilă eficiența socială a resurselor 
financiare, tehnice și umane. 
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autorizare prealabilă dacă există motive 
suficiente pentru a aștepta 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 și care sunt în 
conformitate cu condițiile stabilite la 
articolul 8.

Or. es

Justificare

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, incluso para los que no se desplazan.

La propuesta, tal y como está concebida, 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.

De ahí la necesidad de la existencia de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM.

Amendamentul 22
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește un cadru 
general pentru furnizarea unei asistențe 
medicale transfrontaliere sigure, de înaltă 
calitate și eficiente.

Prezenta directivă stabilește un cadru 
general pentru accesul cetățenilor UE la 
asistență medicală sigură, de înaltă 
calitate și eficientă, în condiții echitabile și 
creează mecanisme de cooperare între 
state membre în materie de asistență 
medicală, respectând competențele 
naționale referitoare la organizarea și 
acordarea asistenței medicale.

Or. es
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Justificare

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil:
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.

Amendamentul 23
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se aplică prestării de 
servicii de asistență medicală fără a ține 
seama de modul de organizare, de 
furnizare și de finanțare a acesteia și nici 
de caracterul public sau privat al său.

Prezenta directivă se aplică prestării de 
servicii de asistență medicală, definite la 
articolul 4, și care nu sunt garantate prin 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială.

Or. es

Justificare

Si la directiva tuviese como objetivo principal los derechos de los pacientes, el campo de 
aplicación debe ser el que se recoge. Sin embargo, si se centra en la movilidad de los 
pacientes,  el ámbito no estaría bien definido.

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
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comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Amendamentul 24
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care sunt respectate 
condițiile de acordare a autorizației de 
deplasare într-un alt stat membru pentru 
a beneficia de tratamentul corespunzător 
în temeiul articolului 22 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, se 
aplică dispozițiile regulamentului 
respectiv, iar dispozițiile de la articolele 6, 
7, 8 și 9 din prezenta directivă nu se 
aplică. În schimb, în cazul în care o 
persoană asigurată dorește să beneficieze 
de asistență medicală într-un alt stat 
membru în alte circumstanțe, se aplică 
articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta 
directivă, iar articolul 22 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 nu se 
aplică. Cu toate acestea, în cazul în care 
condițiile de acordare a autorizației 
stabilite la articolul 22 alineatul (2) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sunt 
îndeplinite, se acordă autorizația și 
prestațiile prevăzute în conformitate cu 
regulamentul menționat. În acest caz, 
articolele 6, 7, 8 și 9 din prezenta directivă 
nu se aplică.

eliminat

Or. es

Justificare

Eliminat din motive de claritate juridică.
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Amendamentul 25
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „asistență medicală transfrontalieră” 
reprezintă asistența medicală acordată într-
un alt stat membru decât cel în care 
pacientul este asigurat sau asistența 
medicală acordată într-un alt stat membru 
decât cel în care furnizorul de asistență 
medicală își are reședința, sediul sau este 
înregistrat;

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

Or. es

Justificare

Ca și în cazul considerentului (10), se consideră că noțiunea de asistență transfrontalieră ar 
include atât mobilitatea propriu-zisă a pacientului, cât și mobilitatea serviciilor de sănătate 
care pot fi furnizate la distanță. Se consideră că nu este oportună referirea la furnizorii de 
asistență medicală la acest articol.

Amendamentul 26
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Dispoziția prevăzută la litera (c) este redundantă, de aceea ar trebui eliminată.



AM\764029RO.doc 13/35 PE418.330v01-00

RO

Amendamentul 27
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Din motive evidente, pare mai adecvat termenul „medic practician”, având în vedere că 
doctoratul în medicină nu este o cerință necesară pentru exercitarea unei activități de 
asistență medicală de către profesioniștii din sectorul sănătății.

Amendamentul 28
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „pacient ” reprezintă orice persoană 
fizică care primește sau intenționează să 
primească asistență medicală într-un stat 
membru;

(f) „pacient ” reprezintă orice persoană 
fizică care primește asistență medicală într-
un stat membru;

Or. es
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Justificare

Relevant este faptul de a primi asistență medicală, nu „intenția” de a primi îngrijiri medicale.

Amendamentul 29
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „persoană asigurată” reprezintă: (g) „persoană asigurată” înseamnă o 
persoană care este asigurată în 
conformitate cu definiția de la articolul 1 
litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 
883/2004;

(i) până la data aplicării Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004: o persoană care este 
asigurată în conformitate cu dispozițiile 
articolelor 1, 2 și 4 din Regulamentul 
(CEE) nr. 1408/71.

(ii) de la data aplicării Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004: o persoană care este 
asigurată în sensul articolului 1 litera (c)
din Regulamentul (CE) nr. 883/2004;

Or. es

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.

Amendamentul 30
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „stat membru de afiliere” reprezintă 
statul membru în care pacientul este 

(h) „stat membru de afiliere” reprezintă 
statul membru în care pacientul este 
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asigurat; asigurat. Dacă pacientul are reședința 
legală într-un stat membru și nu este 
asigurat de niciun sistem european de 
securitate socială, dar are drepturi 
recunoscute la asistență medicală, statul 
membru de reședință este considerat 
statul membru de afiliere.

Or. es

Justificare

Propunerea nu ia în considerare toate cazurile în care cetățenii se bucură de un drept 
recunoscut la asistență medicală, ceea ce nu corespunde în mod necesar conceptului de 
persoană asigurată.

Amendamentul 31
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) „dosarul medical al pacientului” sau 
„antecedentele medicale” înseamnă  
ansamblul de documente care conțin date, 
evaluări și informații de orice tip privind 
situația și evoluția medicală a unui 
pacient de-a lungul procesului de 
asistență medicală.

Or. es

Justificare

Deoarece expresia este utilizată în întreaga propunere de directivă, este necesar să se 
includă o definiție.
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Amendamentul 32
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Capitolul II - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

AUTORITĂȚILE DIN STATUL 
MEMBRU RESPONSABILE CU 
RESPECTAREA PRINCIPIILOR 
COMUNE ALE ASISTENȚEI 
MEDICALE

STATELE MEMBRE RESPONSABILE 
CU RESPECTAREA PRINCIPIILOR 
COMUNE ALE ASISTENȚEI 
MEDICALE

Or. es

Justificare

Dacă este utilizat, termenul „autorități” ar trebui definit.

Amendamentul 33
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilitățile autorităților statului 
membru în care se desfășoară tratamentul

Responsabilitățile statului membru în care 
se desfășoară tratamentul

Or. es

Justificare

Amendamentul urmărește consecvența cu amendamentul la titlul capitolului II.
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Amendamentul 34
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Sub rezerva dispozițiilor prezentei 
directive, în special a articolelor 7, 8 și 9, 
statul membru de afiliere garantează faptul 
că persoanele asigurate care se deplasează 
într-un alt stat membru cu scopul de a 
beneficia de asistență medicală sau care 
intenționează să beneficieze de asistență 
medicală într-un alt stat membru nu sunt 
împiedicate să primească asistența 
medicală acordată într-un alt stat membru 
în cazul în care tratamentul respectiv se 
numără printre prestațiile prevăzute de
legislația statului membru de afiliere la 
care persoana asigurată are dreptul. Statul 
membru de afiliere rambursează costurile 
către persoana asigurată, costuri care ar fi 
fost plătite de către sistemul legal de 
securitate socială al acestuia în cazul 
furnizării unei asistențe medicale identice 
sau similare pe teritoriul său. Statul 
membru de afiliere este cel care hotărăște 
care sunt serviciile medicale pentru care 
persoana asigurată are dreptul la 
acoperirea costurilor, precum și nivelul de 
rambursare și cel de co-finanțare pe care 
trebuie să-l asume respectiva persoană,
indiferent de locul în care sunt furnizate.

Or. es

Justificare

Statul membru de afiliere este responsabil nu numai de stabilirea serviciilor de asistență 
medicală care sunt plătite (articolul 6 alineatul (1) ultimul paragraf), ci și a nivelului de 
rambursare și de co-finanțare aplicabil în fiecare caz.
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Amendamentul 35
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Asistența medicală acordată într-un alt 

stat membru
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolelor 8 și 9, statul membru de 
afiliere nu supune rambursarea costurilor 
asistenței medicale acordate într-un alt 
stat membru unei autorizări prealabile. 

Or. es

Justificare

Scopul este respectarea jurisprudenței, care impune eliminarea oricărei restricții asupra 
liberei circulații a cetățenilor prin aplicarea principiului general conform căruia nu este 
necesară autorizarea prealabilă, precum și respectarea rezervelor referitoare la asistența 
medicală spitalicească, prevăzute la articolul 8.

Amendamentul 36
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Asistența medicală în afara mediului 

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

Or. es

Justificare

Pentru a fi în concordanță cu amendamentul prin care se dorește introducerea articolului 6a.

Amendamentul 37
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În vederea rambursării costurilor 
asistenței medicale acordate într-un alt stat 
membru în conformitate cu prezenta 
directivă, asistența medicală spitalicească 
și asistența specializată reprezintă 
asistența medicală, astfel cum este definită 
de legislația statului membru de afiliere, 
care face obiectul unei planificări în 
măsura în care implică șederea pacientului 
în cauză pentru cel puțin o noapte în spital
sau care necesită utilizarea unei 
infrastructuri sau a unui echipament 
medical foarte specializat și costisitor, sau
care implică tratamente care prezintă un 
risc concret pentru pacient sau pentru 
populație.

(a) asistența medicală care necesită
șederea pacientului pentru cel puțin o 
noapte în spital.
(b) asistența medicală, inclusă într-o listă 
specifică, care nu necesită șederea 
pacientului pentru cel puțin 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
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- asistența medicală care implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație.

Or. es

Justificare

Definiția furnizată în propunerea Comisiei a devenit caducă și nu ține cont de condițiile 
actuale în care se acordă în prezent asistența medicală spitalicească și de specialitate.

Amendamentul 38
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Propunerea de directivă aduce atingere drepturilor legate de organizarea serviciilor de 
asistență medicală, care, conform articolului 152 din Tratatul CE, constituie prerogativa 
statelor membre, ceea ce ar reprezenta o încălcare a principiului subsidiarității.
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Amendamentul 39
Manuel Medina Ortega

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 asistenței medicale spitalicești 
acordate într-un alt stat membru, în cazul 
în care sunt îndeplinite următoarele 
condiții:

(3) Statul membru de afiliere își poate 
asuma costurile asistenței medicale 
spitalicești și ale asistenței specializate 
(astfel cum sunt definite în legislația 
națională a statului membru de afiliere), 
în conformitate cu alineatul (1), acordate 
într-un alt stat membru, dacă a fost 
obținută autorizarea prealabilă.

(a) dacă asistența medicală ar fi fost 
acordată pe teritoriul său, ar fi fost 
rambursată de sistemul de securitate 
socială al statului membru; precum și 
(b) scopul sistemului este să abordeze 
fluxul de pacienți rezultat în urma punerii 
în aplicare a prezentului articol și să-l 
împiedice să submineze în mod grav sau 
să poată submina în mod grav:
(i) echilibrul financiar al sistemului de 
securitate socială al statului membru; 
și/sau 
(ii) planificarea și raționalizarea aplicate 
în sectorul spitalicesc pentru a evita 
supraîncărcarea spitalelor, dezechilibrul 
furnizării de asistență medicală și irosirea 
resurselor logistice și financiare, 
menținerea unui serviciu medical și 
spitalicesc echilibrat accesibil tuturor sau 
păstrarea capacității de tratare sau de 
competență medicală pe teritoriul statului 
membru în cauză.

Or. es

Justificare

Al proponerse la supresión del apartado 2, pasaría éste a ser el nuevo apartado 2.

Se propone que sean las autoridades sanitarias nacionales las que se encarguen (mediante 
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una autorización previa) de garantizar que se prestará a los ciudadanos una asistencia 
sanitaria prestada por profesionales sanitarios y en centros sanitarios con niveles adecuados 
de calidad y seguridad.

La autorización previa 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 40
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sistemul de autorizare prealabilă este 
limitat la ceea ce este necesar și 
proporțional pentru a evita un astfel de 
impact și nu constituie un mijloc de 
discriminare arbitrară.

(4) Sistemul de autorizare prealabilă este 
limitat la ceea ce este necesar și 
proporțional și nu constituie un mijloc de 
discriminare arbitrară.

Or. es

Justificare

Amendamentul vizează menținerea coerenței cu amendamentul anterior. Dat fiind că se 
propune eliminarea alineatului (2), prezentul alineat va deveni noul alineat (3).

Amendamentul 41
Manuel Medina Ortegaes

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statul membru în cauză pune la 
dispoziția publicului toate informațiile 
relevante privind sistemele de autorizare 
prealabilă introduse în temeiul dispozițiilor 
de la alineatul (3).

(5) Statul membru de afiliere pune la 
dispoziția publicului lista de spitale și 
servicii de asistență specializată, precum 
și toate informațiile relevante privind
sistemele de autorizare prealabilă introduse 
în temeiul dispozițiilor de la alineatul (2).
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Or. es

Justificare

Amendamentul vizează mutarea conținutului alineatului (5) la sfârșitul articolului 8, într-un 
nou alineat care, având în vedere eliminarea alineatului (2), va deveni noul alineat (8).

Amendamentul 42
Manuel Medina Ortega

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul oricărei cereri de autorizare 
depuse de o persoană asigurată, pentru a 
primi asistență medicală în alt stat 
membru, statul membru de afiliere 
verifică dacă au fost îndeplinite condițiile 
stabilite de Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 și, dacă acestea sunt îndeplinite, 
acordă autorizația prealabilă în 
conformitate cu regulamentul în cauză. 

Or. es

Justificare

Nuevo apartado 5 bis, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Es más, la propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación 
de sistemas de seguridad social, creando dos sistemas paralelos para la atención sanitaria 
transfronteriza. Con ello, la propuesta crea inseguridad jurídica.



PE418.330v01-00 24/35 AM\764029RO.doc

RO

Amendamentul 43
Manuel Medina Ortega

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Statul membru de afiliere specifică în 
avans și în mod transparent criteriile de 
refuzare a autorizării prealabile, pe baza 
considerațiilor esențiale de interes 
general. 

Or. es

Justificare

Nuevo apartado 5 ter, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Además de invadir competencias exclusivas de los EEMM, la propuesta de Directiva puede 
generar inequidades entre unos pacientes y otros.

Introducir el derecho de reembolso para una minoría de pacientes (los que son atendidos en 
otro EM) generaría desigualdades con la gran mayoría de pacientes que son atendidos en su 
propio país. De ahí la necesidad de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado Miembro emisor y también de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM,

Amendamentul 44
Manuel Medina Ortega

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) În orice caz, statul membru poate 
refuza acordarea autorizației prealabile 
dacă același tratament poate fi oferit pe 
teritoriul său într-un interval justificat din 
punct de vedere medical, luând în 
considerare starea de sănătate actuală a 
pacientului în cauză și evoluția probabilă 
a bolii acestuia.
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Or. es

Justificare

Nou alineat (5c) în concordanță cu eliminarea alineatului (2).

Numai în cazul în care cadrele medicale sunt cele care decid asupra cadrelor medicale sau 
centrelor care vor acorda asistența medicală va exista o garanție că această asistență 
medicală va îndeplini standardele necesare de calitate și de siguranță. În cazul în care decid 
pacienții, ar exista cazuri în care asistența medicală să fie acordată în mod inutil (îndeosebi 
în cazul furnizorilor privați de asistență medicală).

Este esențial să se mențină situația actuală pentru a garanta asistența medicală ca serviciu 
public.

Amendamentul 45
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru de afiliere garantează 
faptul că procedurile administrative privind 
recurgerea la asistență medicală într-un alt 
stat membru legate de orice autorizare 
prealabilă menționată la articolul 8 
alineatul (3), rambursare a costurilor 
asistenței medicale acordate într-un alt stat 
membru, precum și alte condiții sau 
formalități menționate la articolul 6 
alineatul (3), se întemeiază pe criterii 
nediscriminatorii, obiective, publicate în 
prealabil și care sunt necesare și 
proporționale cu obiectivul urmărit. 
Indiferent de situație, unei persoane 
asigurate i se acordă întotdeauna 
autorizarea, în conformitate cu 
regulamentele privind coordonarea 
securității sociale menționate la articolul 
3 alineatul (1) litera (f), de fiecare dată 
când sunt îndeplinite condițiile articolului 
22 alineatul (1) litera (c) și ale articolului 
22 alineatul (2) din Regulamentul 
1408/71.

(1) Statul membru de afiliere garantează 
faptul că procedurile administrative privind 
recurgerea la asistență medicală într-un alt 
stat membru legate de orice autorizare 
prealabilă menționată la articolul 8 
alineatul (2), și suportarea costurilor 
asistenței medicale acordate într-un alt stat 
membru se întemeiază pe criterii 
nediscriminatorii, obiective, publicate în 
prealabil și care sunt necesare și 
proporționale cu obiectivul urmărit.
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Or. es

Justificare

În interesul clarității juridice în ceea ce privește directiva și regulamentul.

Amendamentul 46
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Aceste sisteme procedurale sunt ușor 
accesibile și capabile să asigure prelucrarea 
solicitărilor în mod obiectiv și imparțial, în 
termene stabilite și făcute publice în 
prealabil de către statele membre.

(2) Aceste sisteme procedurale sunt ușor 
accesibile și capabile să asigure prelucrarea 
solicitărilor în mod obiectiv și imparțial, în 
termene maxime stabilite și făcute publice 
în prealabil de către statele membre. În 
soluționarea acestor cereri, ar trebui să se 
țină seama de caracterul urgent al 
fiecărui caz și de circumstanțele 
individuale. 

Or. es

Justificare

Es fundamental que se mantenga la situación actual, según la cual son los profesionales 
sanitarios del sector público (especialmente los de atención primaria, en su figura de gate-
keepers del sistema) los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM, con lo cual se evitarían situaciones de asistencia sanitaria 
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. Podrá orientarse al ciudadano para que reciba el tratamiento que resulte necesario y 
pueda garantizarse que se prestará en condiciones de seguridad y calidad suficientes.
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Amendamentul 47
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre specifică în avans și în 
mod transparent criteriile de refuzare a 
autorizării prealabile menționate la 
articolul 8 alineatul (3).

eliminat

Or. es

Justificare

Acest paragraf este deja inclus în amendamentul prezentat la articolul 8 (noul alineat (6)). Se 
propune eliminarea sa din motive de redundanță.

Amendamentul 48
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În stabilirea termenelor pentru 
procesarea solicitărilor de a recurge la 
asistență medicală într-un alt stat 
membru, statele membre iau în 
considerare:

eliminat

(a) starea patologică specifică, 
(b) gradul durerii pacientului, 
(c) natura invalidității pacientului, 
(d) capacitatea pacientului de a desfășura 
o activitatea profesională.

Or. es
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Justificare

Pentru a fi în concordanță cu amendamentul la articolul 9 alineatul (2).

Amendamentul 49
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre garantează faptul că 
toate deciziile administrative privind 
recurgerea la asistență medicală într-un alt 
stat membru sunt supuse reexaminării 
administrative și pot fi, de asemenea, 
contestate în justiție, incluzând prevederea 
de măsuri provizorii.

(3) Statele membre garantează faptul că
toate deciziile administrative privind 
recurgerea la asistență medicală într-un alt 
stat membru sunt supuse reexaminării 
administrative și pot fi, de asemenea, 
contestate în justiție, incluzând prevederea 
de măsuri provizorii. Statele membre 
facilitează elaborarea unui mecanism 
internațional de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor legate de 
asistența medicală transfrontalieră.

Or. es

Justificare

Por coherencia con las enmiendas anteriores: Al proponerse la supresión de los apartados 
5.3 y 5.4., el 5.5. pasaría a convertirse en 5.3.

Se propone añadir un párrafo, que procede del apartado 12.2d), dado que se considera que 
son los Estados miembros y nos los puntos nacionales de contacto para la asistencia 
sanitaria transfronteriza los responsables de esta actuación.

Amendamentul 50
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru de afiliere asigură (1) Statul membru de afiliere asigură 



AM\764029RO.doc 29/35 PE418.330v01-00

RO

mecanisme de furnizare de informații la 
cerere către pacienți referitoare la 
beneficierea de asistență medicală într-un 
alt stat membru, precum și la termenii și 
condițiile aplicabile, printre altele, de 
fiecare dată când există efecte adverse 
survenite în urma asistenței medicale 
primite în alt stat membru. 

mecanisme de furnizare de informații la 
cerere către pacienți referitoare la 
beneficierea de asistență medicală de către 
resortisanții altor state membre, precum și 
la termenii și condițiile aplicabile, printre 
altele, de fiecare dată când există efecte 
adverse survenite în urma asistenței 
medicale primite în statul membru de 
afiliere. 

Or. es

Justificare

Obligând statele membre să furnizeze informații de care dispun alte state membre, prezentul 
alineat le impune o povară excesivă. De asemenea, pentru a fi utile cetățenilor, aceste 
informații ar trebui actualizate în permanență, ceea ce nu pare a fi viabil. Ar fi suficient ca 
fiecare stat membru să se angajeze să furnizeze informații privind asistența medicală 
acordată pe teritoriul său.

Amendamentul 51
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu procedura 
menționată la articolul 19 alineatul (2), 
Comisia poate elabora un format 
comunitar standard pentru informarea 
prealabilă menționată la alineatul (1).

(3) În conformitate cu procedura 
menționată la articolul 19 alineatul (2), 
statele membre, cu sprijinul Comisiei, pot
elabora un format comunitar standard 
pentru informarea prealabilă menționată la 
alineatul (1).

Or. es

Justificare

Nu este acceptabil ca Comisia să poată impune un format comunitar standard, ci este necesar 
ca statele membre să ajungă la un acord pentru a elabora un astfel de format, putând conta 
pe sprijinul Comisiei.
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Amendamentul 52
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) furnizează și difuzează pacienților 
resortisanți ai altor state membre, la 
cererea acestora, informații privind în 
special drepturile acestora în materie de 
asistență medicală transfrontalieră, 
garanțiile de calitate și siguranță, protecția 
datelor cu caracter personal, procedurile de 
înaintare a plângerilor și mijloacele de 
recurs disponibile în ceea ce privește 
asistența medicală acordată în statul
membru de afiliere, precum și informații 
privind termenii și condițiile aplicabile; 

Or. es

Justificare

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Amendamentul 53
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ajută pacienții să își protejeze drepturile 
și să recurgă la mijloacele de recurs 
adecvate în cazul în care sunt victime ale 
efectelor adverse ale asistenței medicale 

(b) ajută pacienții resortisanți ai altor state 
membre, la cererea acestora, să își 
protejeze drepturile și să recurgă la 
mijloacele de recurs adecvate în cazul în 
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acordate într-un alt stat membru; punctele 
de contact naționale informează pacienții în 
special cu privire la opțiunile de care 
dispun pentru a soluționa orice litigiu, îi 
ajută să identifice mecanismul adecvat de 
soluționare extrajudiciară a fiecărui caz în 
parte și îi asistă în demersul de 
monitorizare a litigiului, dacă este cazul;

care sunt victime ale efectelor adverse ale 
asistenței medicale acordate în statul
membru de afiliere; punctele de contact 
naționale informează pacienții resortisanți 
ai altor state membre, la cererea acestora, 
în special cu privire la opțiunile de care 
dispun pentru a soluționa orice litigiu, îi 
ajută să identifice mecanismul adecvat de 
soluționare extrajudiciară a fiecărui caz în 
parte și îi asistă în demersul de 
monitorizare a litigiului, dacă este cazul;

Or. es

Justificare

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Amendamentul 54
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Se propune eliminarea acestei litere și includerea sa la articolul 9 alineatul (5) (a se vedea 
amendamentul anterior), dat fiind faptul că se consideră că această responsabilitate aparține 
statelor membre, și nu punctelor de contact naționale pentru asistența medicală 
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transfrontalieră.

Amendamentul 55
Manuel Medina Ortega

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Punctul de contact național din statul 
membru de afiliere furnizează, pacienților 
care solicită acest lucru, coordonatele de 
contact ale punctelor de contact naționale 
din alte state membre. 

Or. es

Justificare

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Amendamentul 56
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu procedura 
menționată la articolul 19 alineatul (2), 
Comisia adoptă:

(3) În conformitate cu procedura 
menționată la articolul 19 alineatul (2), 
statele membre, cu sprijinul Comisiei,
adoptă:

(a) măsurile necesare pentru gestionarea 
rețelei de puncte de contact naționale 

(a) măsurile necesare pentru gestionarea 
rețelei de puncte de contact naționale 
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prevăzute la prezentul articol; prevăzute la prezentul articol;
(b) natura și tipul datelor care urmează a fi 
colectate și supuse schimburilor în cadrul 
rețelei;

(b) natura și tipul datelor care urmează a fi 
colectate și supuse schimburilor în cadrul 
rețelei;

(c) orientări privind informațiile furnizate 
pacienților prevăzute la alineatul (2) litera 
(a) din prezentul articol.

(c) orientări privind informațiile furnizate 
pacienților prevăzute la alineatul (2) litera 
(a) din prezentul articol.

Or. es

Justificare

Nu este acceptabil ca Comisia să poată desfășura aceste acțiuni, ci este necesar ca statele 
membre să ajungă la un acord în acest sens, putând conta pe sprijinul Comisiei.

Amendamentul 57
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Pentru a facilita punerea în aplicare a 
alineatului (1), statele membre, cu 
sprijinul Comisiei, adoptă:

Or. es

Amendamentul 58
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsuri care să permită farmaciștilor sau 
altor cadre medicale să verifice 
autenticitatea prescripțiilor și dacă acestea 

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

au fost eliberate într-un alt stat membru de 
către o persoană autorizată prin crearea 
unui model comunitar de prescripție, 
stabilind datele necesare pentru a garanta 
validitatea sa și cerințele lingvistice și prin 
susținerea interoperabilității prescripțiilor 
electronice și a confidențialității datelor 
privind pacienții;

Or. es

Justificare

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Amendamentul 59
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri care să asigure faptul că 
medicamentele prescrise într-un stat 
membru și preparate într-un alt stat 
membru sunt corect identificate, iar 
informațiile privind produsul furnizate 
pacienților sunt ușor de înțeles;

(b) măsuri care să asigure faptul că 
medicamentele prescrise într-un stat 
membru și preparate într-un alt stat 
membru sunt corect identificate, iar 
informațiile privind produsul furnizate 
pacienților sunt ușor de înțeles; în cazul în 
care denumirea medicamentului prescris 
este o denumire inventată sau o marcă, se 
menționează și denumirea comună 
internațională (DCI);

Or. es
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Justificare

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Amendamentul 60
Manuel Medina Ortega

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsuri pentru anticiparea unor 
posibile substituiri de medicamente, 
precum în situații de penurie și urgență.

Or. es

Justificare

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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