
AM\764106RO.doc PE418.342v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

2008/0142(COD)

22.1.2009

AMENDAMENTELE
440 - 556

Proiect de raport
John Bowis
(PE415.355v01-00)

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale 
transfrontaliere

Propunere de directivă
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))



PE418.342v01-00 2/86 AM\764106RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\764106RO.doc 3/86 PE418.342v01-00

RO

Amendamentul 440
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 este eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 152 din Tratatul CE, statele membre au competența exclusivă de 
a decide modalitatea de a-și organiza și finanța sistemele de sănătate, iar acest lucru include 
competența lor de a defini ceea ce se consideră a fi asistență medicală spitalicească. Uniunea 
Europeană și în special Comisia Europeană nu dețin competențe în acest domeniu și, prin 
urmare, articolul 8 trebuie să fie eliminat. În al doilea rând, propunerea Comisiei privind 
sistemele de autorizare prealabilă pentru asistența medicală spitalicească oferită în alte state 
membre depășește cu mult jurisprudența Curții Europene de Justiție și trebuie să fie, de 
asemenea, respinsă.

Amendamentul 441
Iles Braghetto

Propunere de directivă
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistența medicală spitalicească și 
specializată

Autorizarea prealabilă

Or. en

Justificare

Acest amendament recunoaște că sistemele de autorizare prealabilă sunt importante pentru 
pacienți pentru oferirea de informații clare cu privire la aspecte cum ar fi tipul de 
rambursare pentru care sunt eligibili și ce costuri vor suporta ei înșiși, pregătirile pentru 
asistența medicală post-tratament necesară și ce se va întâmpla dacă apar probleme. Aceste 
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considerente se aplică deopotrivă în cazul asistenței medicale oferite în spitale și în alte 
medii, la fel ca aspectele privind necesitatea de a planifica serviciile și de a gestiona 
resursele financiare pentru cei ce conduc sistemele de sănătate.

Amendamentul 442
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistența medicală spitalicească și 
specializată

Asistența medicală

Or. pl

Amendamentul 443
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 8

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 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 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 deosebit pentru pacient sau 
pentru populație.

(a) asistența medicală care necesită șederea 
pacientului pentru cel puțin o noapte în 
spital.
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(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

- asistența medicală care implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație.
(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).
(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 solicită o 
autorizare prealabilă pentru achitarea sau 
rambursarea costurilor asistenței medicale 
spitalicești sau specializate acordate într-
un alt stat membru, astfel cum sunt 
definite acestea de către statul membru de 
afiliere în conformitate cu alineatul (1).

(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, 
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menținerea unui serviciu medical și 
spitalicesc echilibrat accesibil tuturor sau 
păstrarea capacității de tratare sau de 
competență medicală pe teritoriul statului 
membru în cauză.
(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) Refuzul unei autorizări prealabile este 
limitat la ceea ce este necesar și 
proporțional și nu constituie un mijloc de 
discriminare arbitrară.

(4a) Autorizația solicitată în temeiul 
alineatului (1) poate fi refuzată dacă se 
constată că mutarea poate compromite 
starea de sănătate a pacientului sau 
împiedica acordarea tratamentului 
medical. 

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

Or. fr

Justificare

Întrucât propunerea inițială recunoaște diferențele dintre statele membre în ceea ce privește 
rambursarea costurilor asistenței medicale de către sistemele de securitate socială, nu pare 
să fie adecvată definirea listei asistenței medicale spitalicești prin procedura de comitologie, 
având în vedere că acest lucru este de competența exclusivă a statelor membre în temeiul 
principiului subsidiarității. Totuși, ar trebui să se definească criterii comune. De altfel, ar fi 
preferabil pentru pacienți ca statul membru de afiliere să aibă competența de a stabili care 
dintre textele legislative li se pot aplica acestora.

Amendamentul 444
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea rambursării costurilor 
asistenței medicale acordate într-un alt 

(1) Asistența medicală acordată 
pacienților spitalizați și asistența medicală 
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stat membru în conformitate cu prezenta 
directivă, asistența medicală spitalicească 
reprezintă:

echivalentă este reglementată prin 
dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 
1408/71, fără ca dispozițiile articolului 6 
să li se aplice. Statele membre definesc 
„asistența medicală acordată pacienților 
spitalizați” în sensul prezentei directive. 

(a) asistența medicală care necesită 
șederea pacientului pentru cel puțin o 
noapte în spital.

Statele membre redactează o listă a 
tratamentelor pentru care este necesară o 
infrastructură medicală foarte 
specializată și scumpă sau tratamente 
care supun pacientul sau publicul unui 
risc specific și care sunt astfel echivalate 
cu asistența medicală acordată pacienților 
spitalizați.

(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 
- asistența medicală care implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație.

Or. nl

Justificare

Het amendement komt hieraan tegemoet door duidelijk te stellen dat voor ambulante zorg de 
de naast elkaar bestaande procedures (verordening en D&K-procedure) blijven bestaan. 
Voor ziekenhuiszorg is het belangrijk dat de procedure van de Verordening, met 
voorafgaande toestemming, te behouden als enige mogelijkheid. Dit is conform de 
rechtspraak van het Europees Hof, die welliswaar de nood aan voorafgaande toestemming 
een belemmering van het vrij verkeer noemt maar in alle gevallen tot nog toe heeft aanvaard 
dat deze vereiste kan gerechtvaardigd worden door noodzaak van planning en het financiële 
evenwicht van de stelsels voor sociale zekerheid. In geen enkel arrest is tot  not toe 
geoordeeld dat deze voorafgaande toestemming voor ziekenhuiszorg niet meer mogelijk is. 
Dit heeft te maken met de band die er is tussen deze toestemmingsprocedure en de 
mogelijkheid om het eigen gezondheidszorgaanbod, zeker voor dure zorgvormen, te kunnen 
plannen.
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Amendamentul 445
Åsa Westlund

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 
reprezintă tratamente planificate 
specializate care necesită competențe 
medicale și tehnice avansate. Fiecare stat 
membru are competența de a decide care 
măsuri sunt considerate asistență 
medicală specializată.

(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 

- asistența medicală care implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație.

Or. sv

Justificare

Este important ca definiția asistenței medicale spitalicești să nu se bazeze pe cerința ca 
pacientul să petreacă cel puțin o noapte în spital, deoarece o atare definiție ar duce la 
confuzii. În schimb, definiția ar trebui să se bazeze pe criteriul că este vorba de asistență 
medicală foarte specializată, care necesită competențe medicale și tehnice avansate.
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Amendamentul 446
Christofer Fjellner

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 
reprezintă:

(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 

- asistența medicală cu un înalt grad de 
specializare și/sau care necesită utilizarea 
unei infrastructuri sau a unui echipament 
medical foarte costisitor; sau 

- asistența medicală care implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație.

- asistența medicală care implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație.

Or. sv

Justificare

Criteriul șederii peste noapte este desuet și poate constitui o piedică pentru dezvoltarea 
sistemului de asistență medicală. Criteriul este de asemenea arbitrar, întrucât există variații 
între țări și pe teritoriul aceleiași țări, cu privire la tratamentele care necesită șederea peste 
noapte a pacienților în spital. De asemenea, este un criteriu dificil de pus în aplicare. 
Definirea asistenței medicale spitalicești ar trebui, în schimb, să se bazeze pe natura foarte 
specializată și/sau costisitoare a asistenței medicale respective, indiferent dacă pacienții 
trebuie sau nu să rămână în spital peste noapte.
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Amendamentul 447
Anja Weisgerber

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 care, în 
conformitate cu normele statelor membre 
de afiliere aplicabile, presupune asistență 
medicală corespunzătoare și necesită 
planificare pentru a garanta acordarea de 
asistență medicală eficientă, economică și 
universală în statul respectiv, se consideră 
a fi asistență medicală spitalicească și 
specializată. În plus față de asistența 
medicală care necesită șederea 
pacientului în spital pentru cel puțin o 
noapte sau folosirea unei infrastructuri 
medicale sau a unor echipamente foarte 
specializate sau costisitoare sau care 
implică tratamente care supun pacientul 
sau populația unui risc specific, asistența 
medicală respectivă poate include, de 
asemenea, asistența medicală care, în 
conformitate cu deciziile din domeniu ale 
statului membru de afiliere implicat, 
necesită o infrastructură planificată 
pentru alte motive.

(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 
- asistența medicală care implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
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pentru pacient sau pentru populație.

Or. de

Justificare

Definiția propusă a asistenței medicale spitalicești și specializate este prea restrânsă. În 
Germania, aceasta nu ar acoperi nici asistența medicală parțială acordată pacienților 
spitalizați sau pacienților ambulatorii, nici asistența medicală acordată pacienților bolnavi 
mintal din clinicile de zi. Competența de a defini spitalele care necesită planificare aparține 
în exclusivitate statelor membre.

Amendamentul 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 specializată reprezintă, în conformitate 
cu definiția legislației statului membru de 
afiliere, asistența medicală care necesită 
planificare, adică necesită șederea 
pacientului pentru cel puțin o noapte sau
care necesită utilizarea unor infrastructuri 
sau a unui echipament medical foarte 
specializat și costisitor, sau care implică 
tratamente care prezintă un risc specific
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 
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costisitor; sau 
- asistența medicală care implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit
pentru pacient sau pentru populație. 

Or. es

Justificare

Definiția din propunerea Comisiei nu corespunde realităților actuale sau condițiilor în care 
se acordă asistență medicală spitalicească și de specialitate în momentul de față.

Amendamentul 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 
reprezintă:

(a) asistența medicală care necesită 
șederea pacientului pentru cel puțin o 
noapte în spital.

(a) asistența medicală cu un înalt grad de 
specializare și/sau care necesită utilizarea 
unei infrastructuri medicale sau a unor 
echipamente medicale foarte costisitoare; 

(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: 

(b) asistența medicală care implică 
tratamente ce prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație, sau

- asistența medicală care necesită 
utilizarea unei infrastructuri sau a unui 
echipament medical foarte specializat și 
costisitor; sau 

(c) alte tipuri de tratament care, ținând 
seama de natura bolii, ar trebui 
administrate într-un spital.

- asistența medicală care implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație.

Or. da
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Amendamentul 450
Linda McAvan

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 
reprezintă asistență medicală în 
conformitate cu definiția dintr-o listă 
redactată de statul membru de afiliere, 
limitată la următoarele domenii:

(a) asistența medicală care necesită șederea 
pacientului pentru cel puțin o noapte în 
spital.

(a) asistența medicală care necesită șederea 
pacientului pentru cel puțin o noapte în 
spital; sau

(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: 

(b) asistența medicală cu un înalt grad de 
specializare și/sau care necesită utilizarea 
unei infrastructuri sau a unor 
echipamente medicale foarte costisitoare;
sau

- asistența medicală care necesită 
utilizarea unei infrastructuri sau a unui 
echipament medical foarte specializat și 
costisitor; sau 

(ba) asistența medicală care implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație.

- asistența medicală care implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație.

Or. en

Justificare

Diferențele existente între statele membre în ceea ce privește dreptul de a beneficia de 
tratament și practicile clinice înseamnă că, în practică, existența la nivelul UE a unei liste 
unice a tratamentelor pentru care se poate impune o autorizare prealabilă nu ar face decât să 
deruteze pacienții. Pacienții ar trebui să aibă posibilitatea de a consulta o listă care 
stabilește tratamentele pentru care sistemul național solicită autorizare prealabilă.



PE418.342v01-00 14/86 AM\764106RO.doc

RO

Amendamentul 451
Colm Burke

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, definiția asistenței medicale se 
limitează la:

(a) asistența medicală care necesită șederea 
pacientului pentru cel puțin o noapte în 
spital.

- asistența medicală care necesită șederea 
pacientului pentru cel puțin o noapte în 
spital sau asistența medicală care necesită 
utilizarea unei infrastructuri sau a unui 
echipament medical foarte specializat și 
costisitor; sau

(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 implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație.

- asistența medicală care necesită utilizarea 
unei infrastructuri sau a unui echipament 
medical foarte specializat și costisitor; sau 

- asistența medicală care implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație. 

Or. en

Justificare

Amendamentul dorește suplimentarea ideii originale a raportorului cu o definiție a asistenței 
medicale spitalicești universal acceptate ca definiție standard în teoria managementului 
sănătății publice.
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Amendamentul 452
Niels Busk

Proposal for a directive
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 
reprezintă:

(a) asistența medicală care necesită șederea 
pacientului pentru cel puțin o noapte în 
spital.

(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:

(b) asistența medicală care nu necesită 
șederea pacientului pentru cel puțin o 
noapte în spital, dar care:

- asistența medicală care necesită 
utilizarea unei infrastructuri sau a unui 
echipament medical foarte specializat și 
costisitor; sau 

- necesită utilizarea unei infrastructuri sau 
a unui echipament medical foarte 
specializat și costisitor; sau 

- asistența medicală care implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație. 

- implică tratamente ce prezintă un risc 
deosebit pentru pacient sau pentru 
populație.

Or. da

Amendamentul 453
Claude Turmes, Margrete Auken

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 specializată include cel puțin:

(a) asistența medicală care necesită șederea (a) asistența medicală care necesită șederea 
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pacientului pentru cel puțin o noapte în 
spital. 

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:

(b) asistența medicală care necesită 
utilizarea unei infrastructuri sau a unui 
echipament medical foarte specializat și 
costisitor; sau asistența medicală care 
implică tratamente ce prezintă un risc 
deosebit pentru pacient sau pentru 
populație.

- asistența medicală care necesită 
utilizarea unei infrastructuri sau a unui 
echipament medical foarte specializat și 
costisitor; sau

(ba) asistența medicală care necesită o 
planificare pentru a menține accesul 
universal, accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului și accesibilitatea 
teritorială echivalentă, pentru a controla 
costurile și pentru a preveni risipa 
semnificativă de resurse financiare, 
tehnice și umane. 

- asistența medicală care implică 
tratamente care prezintă un risc deosebit 
pentru pacient sau pentru populație.

(bb) asistența medicală pentru pacienții 
care suferă de boli cronice și care necesită 
tratamente și/sau medicamente ce nu sunt 
furnizate prin canalele de distribuție 
obișnuite și nu pot fi autoadministrate, 
astfel încât trebuie să fie administrate sau 
furnizate de către unități spitalicești sau 
specializate.

Or. en

Justificare

Pentru a fi consecvent cu titlul acestui articol, prezentul amendament include asistența 
medicală specializată.

În conformitate cu jurisprudența CEJ, conceptul de asistență medicală spitalicească nu poate 
fi separat de nevoia de planificare.
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Amendamentul 454
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) întreaga asistență medicală acordată 
în cazul unei afecțiuni care pune în 
pericol viața sau în cazul unui risc, 
previzibil din punct de vedere medical, ca 
sănătatea să fie afectată pe termen lung. 

Or. pl

Amendamentul 455
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asistența medicală care necesită șederea 
pacientului pentru cel puțin o noapte în 
spital.

(a) asistența medicală care necesită șederea 
pacientului pentru cel puțin o noapte în 
spital sau care este definită ca atare de 
către legislația statului de afiliere.

Or. en

Justificare

Definiția asistenței medicale furnizate de Comisie nu acoperă realitatea serviciilor furnizate 
în practică, cum ar fi chirurgia ambulatorie. Pentru a acoperi aceată realitate, definiția 
asistenței medicale spitalicești trebuie să se bazeze pe definițiile din statul membru de 
afiliere. 
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Amendamentul 456
Bill Newton Dunn

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Testele, scanările și radiografiile 
efectuate în mod normal pentru stabilirea 
diagnosticului în contextul unei 
consultări spitalicești ambulatorii sunt 
considerate tratament nespitalicesc dacă 
obținerea autorizării prealabile ar 
însemna ca pacientul să trebuiască să 
facă o vizită transfrontalieră 
suplimentară.

Or. en

Justificare

Pacientul nu poate ști în avans ce diagnostic va fi stabilit de cadrul sanitar. Textul curent 
practic forțează pacientul fie să ceară o autorizare prealabilă pentru consultare și pentru 
diagnoză, fie să facă o nouă vizită medicală.

Amendamentul 457
Thomas Ulmer

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. de
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Amendamentul 458
Marianne Thyssen

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. nl

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul referitor la articolul 8 alineatul (1).

Amendamentul 459
Linda McAvan

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. en

Justificare

Prezentul amendament este corelat cu amendamentul la articolul 8 alineatul (1). Diferențele 
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existente între statele membre în ceea ce privește dreptul de a beneficia de tratament și 
practicile clinice înseamnă că, în practică, existența la nivelul UE a unei liste unice a 
tratamentelor pentru care se poate solicita o autorizare prealabilă nu ar face decât să 
deruteze pacienții. Pacienții ar trebui să aibă posibilitatea de a consulta o listă care 
stabilește tratamentele pentru care sistemul național solicită autorizare prealabilă.

Amendamentul 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 se suprapune competențelor rezervate statelor membre de Tratatul 
CE în temneiul articolului 152 în domeniul organizării serviciilor medicale. Aceasta ar 
însemna încălcarea principiului subsidiarității. 

Amendamentul 461
Gyula Hegyi

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 

(2) Statele membre redactează listele și le 
actualizează periodic.
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acesteia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 19 alineatul (3).

Or. hu

Justificare

La redactarea listelor este important să se țină seama de perspectivele diferite ale statelor 
membre; din acest motiv, recomandăm ca redactarea să cadă în primul rând în sarcina 
statelor membre și, în al doilea rând, Comisiei, dar în modalități diferite în funcție de 
specificul statelor membre și pe baza recomandărilor acestora.

Amendamentul 462
Åsa Westlund

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).

(2) Statul membru de afiliere decide care 
sunt tipurile de asistență medicală care 
sunt considerate asistență medicală 
spitalicească în conformitate cu criteriile 
din alienatul (1) și anunță Comisia cu 
privire la decizia sa.

Or. sv

Justificare

Statele membre ar trebui să creeze pe baza acestor criterii propriile lor liste privind ce ar 
trebui considerat asistență medicală spitalicească și ar trebui să anunțe Comisia cu privire la 
acestea. Această abordare corespunde competențelor statelor membre în domeniul asistenței 
medicale și este mai ușor de gestionat decât propunerea originală de „listă UE”.
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Amendamentul 463
Claude Turmes, Margrete Auken

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).

(2) Autoritățile competente ale statelor 
membre de afiliere întocmesc lista 
tratamentelor care sunt considerate 
asistență medicală spitalicească sau 
specializată și o transmit Comisiei.

Or. en

Justificare

Dat fiind faptul că statul membru de afiliere este responsabil pentru rambursarea costurilor 
legate de asistența medicală, rămâne la latitudinea statului membru să întocmească lista 
aferentă asistenței medicale spitalicești și a celei specializate.

Amendamentul 464
Karin Jöns

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).

(2) Listele naționale corespunzătoare sunt 
redactate de statele membre însele. 
Acestea sunt actualizate periodic.

Or. de
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Amendamentul 465
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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).

(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). La 
elaborarea acestei liste, Comisia ține 
seama de poziția specială a rețelelor 
europene de referință, astfel cum se 
menționează la articolul 15. 

Or. nl

Amendamentul 466
Frieda Brepoels

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).

(2) Lista respectivă este stabilită și 
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).

Or. nl

Justificare

"It is still unclear; however, when the “specific list” will be available and when and with 
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what frequency it will be updated. It is extremely important to update it frequently since the 
technological innovation rate in the healthcare industry is very high. If the list is not regularly 
updated, a new cost-intensive medical treatment may enter the market and fall under the 
“non-hospital care” regulation that, as seen, does not require prior authorisation. If this 
technology is not rapidly introduced in the list, it may seriously undermine the financial 
balance of Member States.", Study "Patient Mobility in the European Union" of the 
Parliament's Policy Department, p. 22.

Amendamentul 467
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Un stat membru nu poate refuza 
acordarea de asistență medicală și trebuie 
să acopere întregul cost al tratamentului 
pentru orice pacient aflat în situație de 
urgență pe teritoriul său.

Or. it

Justificare

Principiul solidarității implică faptul că pacienții trebuie să primească întreaga asistență 
medicală necesară dacă se afă într-o situație de urgență.

Amendamentul 468
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatele 3 - 5

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 

(3) Statul membru de afiliere prevede un 
sistem de autorizare prealabilă în vederea 
rambursării de către sistemul său de 
securitate socială a costurilor asistenței 
medicale spitalicești acordate într-un alt 
stat membru, cu excepția cazului în care:
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îndeplinite următoarele condiții:
(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

(a) asistența medicală nu poate fi acordată 
în timp util pe teritoriul său datorită unor 
liste de așteptare excesiv de lungi; sau

(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:

(aa) acordarea de asistență medicală 
transfrontaliară este modalitatea cea mai 
eficientă pentru organizarea serviciilor 
medicale pentru populația locală, în 
special pentru populația de la frontiere; 
sau

(i) echilibrul financiar al sistemului de 
securitate socială al statului membru; 
și/sau

(ab) cazul implică tratarea unor afecțiuni 
rare; 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.

(ac) asistența medicală se bazează pe 
contracte între asiguratori în domeniul 
medical și instituții medicale situate în 
străinătate.

(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.
(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) Statele membre adoptă măsuri de 
aplicare care stabilesc detalii legate de 
alineatul (3) literele (ab) și (ac) și le 
transmit Comisiei.

Or. nl

Justificare

Tratamentul acordat pe baza unei autorizații prealabile trebuie să fie regula generală. Totuși, 
asistența medicală transfrontalieră trebuie să fie o activitate normală și ușor de organizat în 
cazul unor liste de așteptare excesiv de lungi, al pacienților din regiunile de frontieră, al 
pacienților cu boli foarte rare și în cazurile în care asistența medicală este furnizată pe bază 
de contract. 
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Amendamentul 469
Marianne Thyssen

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:

eliminat

(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. nl

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul referitor la articolul 8 alineatul (1).
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Amendamentul 470
Anja Weisgerber

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 poate stabili 
că existența unei autorizări prealabile este 
necesară pentru rambursarea costurilor 
asistenței medicale spitalicești sau 
specializate, în conformitate cu definiția 
stabilită de statul respectiv în temeiul 
alineatului (1), care este acordată într-un 
alt stat membru.

(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. de

Justificare

În temeiul propunerii de directivă, acordarea de asistență medicală în străinătate pacienților 
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spitalizați ar putea fi condiționată de obținerea autorizării prealabile doar dacă se 
menționează clar că, în caz contrar, structurile medicale ale unui stat membru ar fi 
subminate. Totuși, chiar dacă nu se specifică detalii de acest tip, trebuie ca statele membre să 
aibă competența de a decide sectoarele medicale în care consideră că este necesar să se 
planifice nevoile și modalitatea în care realizează acest lucru. 

Amendamentul 471
Richard Seeber

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 are 
posibilitatea de a prevedea un sistem 
general de autorizare prealabilă în vederea 
rambursării de către sistemul său de 
securitate socială a costurilor asistenței 
medicale spitalicești și specializate 
acordate într-un alt stat membru.

(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. 
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Or. en

Justificare

The provision on prior authorisation (paragraph 3) goes beyond the Commission’s 
competence as referred to in Article 152 EC Treaty. At present, patient mobility across 
Member States accounts for only a tiny proportion of all patients in the healthcare system. 
Under the directive however, one would expect patient mobility to increase, especially in 
border regions and for certain types of treatment such as elective surgery

A general system of prior authorisation for hospital treatment should be set up giving 
Member States the possibility to control and plan their entire healthcare systems. Member 
States of treatment would thus be more likely to receive payment for the services they 
provided, since patients would have received prior authorisation for the treatment from the 
Member State of affiliation.

Amendamentul 472
Iles Braghetto

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 poate 
prevedea un sistem de autorizare prealabilă 
în vederea rambursării de către sistemul
său de securitate socială a costurilor 
asistenței medicale spitalicești și a altor 
servicii de asistență specializată definite 
de fiecare stat membru.

(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 
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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. en

Justificare

This amendment recognises that prior authorisation systems are valuable to patients in terms 
of providing them with clarity on matters such as what reimbursement they will be eligible for 
and what costs they will have to meet themselves, arrangements for any after-care needed and 
what will happen if anything goes wrong. Member States should be able to decide the 
circumstances in which prior authorisation systems are mandatory for patients seeking 
healthcare abroad, provided these systems meet criteria such as transparency and 
proportionality, are simple and straightforward, and provide timely responses to requests.

Amendamentul 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 poate acoperi 
costurile asistenței medicale spitalicești și 
ale serviciilor de asistență specializată (în 
conformitate cu definițiile aplicabile în 
statul membru de afiliere) în conformitate 
cu alineatul (1), furnizate într-un alt stat 
membru, dacă s-a acordat o autorizare 
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 
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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
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Justificare

Deși publicul ar putea percepe autorizarea prealabilă ca o piedică în calea dreptului de 
mobilitate transfrontieră, aceasta ar reprezenta de fapt o formă de garanție. 

Dacă cetățeanul individual și nu cadrele medicale decid care sunt cadrele care acordă 
asistența medicală necesară, nu există nici o garanție că asistența primită va respecta 
normele de calitate și de siguranță necesare. Decizia trebuie să rămână la latitudinea 
cadrelor medicale pentru a evita tratamentele care nu sunt necesare.

Amendamentul 474
Åsa Westlund

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 poate 
prevedea un sistem de autorizare prealabilă 
în vederea rambursării de către sistemul
său de securitate socială a costurilor 
asistenței medicale spitalicești acordate 
într-un alt stat membru.

(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 



AM\764106RO.doc 33/86 PE418.342v01-00

RO

păstrarea capacității de tratare sau de 
competență medicală pe teritoriul statului 
membru în cauză.

Or. sv

Justificare

Deciziile privind asistența medicală ar trebui luate în principal de statele membre. Aceasta ar 
trebui să se aplice și tuturor deciziilor posibile referitoare la un sistem de autorizare 
prealabilă.

Amendamentul 475
Niels Busk

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 poate 
prevedea un sistem de autorizare prealabilă 
în vederea rambursării de către sistemul
său de securitate socială a costurilor 
asistenței medicale spitalicești acordate 
într-un alt stat membru.

(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, 
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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. da

Justificare

Statele membre însele ar trebui să aibă posibilitatea de a stabili criterii pentru autorizarea 
prealabilă și posibilele motive de refuzare a autorizării respective cu condiția ca pacientul să 
fie tratat într-un termen acceptabil din punct de vedere medical.

Amendamentul 476
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatele 3 și 3a (noi)

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 poate impune 
ca rambursarea costurilor asistenței
medicale spitalicești sau specializate, 
astfel cum sunt definite de statul membru 
de afiliere în conformitate cu alineatul 
(1), acordate într-un alt stat membru, să fie 
condiționată de existența unei autorizări 
prealabile. Statul membru de afiliere 
specifică în prealabil și în mod 
transparent criteriile de refuzare a 
autorizării prealabile, legate de motive 
imperative de interes general. Autorizarea 
prealabilă poate fi refuzată din motive 
care le includ pe următoarele:

(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 

(i) asiguratorul sau funcționarul nu au 
nicio dovadă că tratamentul este necesar 
din punct de vedere medical;

(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 

(ii) asiguratorul sau funcționarul au 
determinat că pacientul nu este îndrituit 
la tratamentul în cauză;
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să poată submina în mod grav:
(i) echilibrul financiar al sistemului de 
securitate socială al statului membru; 
și/sau 

(iii) asiguratorul sau funcționarul 
consideră că există un risc medical pentru 
pacient sau pentru sănătatea publică în 
general dacă acesta călătorește în 
străinătate sau că în cadrul tratamentului 
respectiv nu există prevederi adecvate 
pentru asistența medicală post-tratament 
sau pentru perioada de după tratament;

(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. 

(iv) în cazul în care asiguratorul sau 
funcționarul dețin probe care 
demonstrează că furnizorul de servicii la 
care pacientul dorește să ajungă pentru 
tratament este neglijent sau fraudulos. 

(3a) Statele membre pot refuza cererile și 
în cazul în care pacienții pot primi 
tratament într-un termen rezonabil în 
statul membru de afiliere și în cazul în 
care există dovezi care atestă că mutarea 
pacientului ar afecta negativ sau probabil 
ar afecta negativ furnizarea anumitor 
tratamente la nivel național sau local.

Or. en

Justificare

Amendamentul dorește să precizeze situațiile în care se poate aplica autorizarea prealabilă 
cererilor de tratament într-un alt stat membru, precum și motivele de refuzare a autorizării 
prealabile. 
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Amendamentul 477
Claude Turmes, Margrete Auken

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 poate solicita 
o autorizare prealabilă în vederea 
rambursării de către sistemul său de 
securitate socială a costurilor asistenței 
medicale spitalicești și specializate
acordate într-un alt stat membru:

(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

(a) pentru a proteja 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.

(b) pentru a proteja planificarea și 
raționalizarea aplicate în sectorul asistenței 
medicale pentru a menține accesul 
universal, accesibilitatea din punctul de 
vedere al prețului și accesibilitatea 
teritorială echivalentă, pentru a controla 
costurile și pentru a preveni risipa 
semnificativă de resurse financiare, 
tehnice și umane.

Or. en

Justificare

Este important să se garanteze că un sistem de autorizare prealabilă conceput pentru a 
garanta acoperirea financiară a pacienților pentru tratamentul primit în alt stat membru 
poate rămâne activ întotdeauna, indiferent de tipul de asistență medicală. Un sistem de 
autorizare prealabilă în acest scop este menționat în Regulamentul 1408/71 și Regulamentul 
883/2004. Astfel, sintagma „a prevedea un sistem de autorizare prealabilă” poate induce în 
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eroare. Prezentul amendament reflectă formularea din jurisprudența CEJ.

Amendamentul 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 poate 
prevedea un sistem general de autorizare 
prealabilă în vederea rambursării de către 
sistemul său de securitate socială a 
costurilor asistenței medicale spitalicești 
acordate într-un alt stat membru, în cazul 
în care sunt îndeplinite următoarele 
condiții:

(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 

(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:

(b) scopul sistemului este să abordeze 
fluxul de pacienți rezultat în urma punerii 
în aplicare a prezentului articol și să-l 
împiedice să submineze sau să poată 
submina:

(i) echilibrul financiar al sistemului de 
securitate socială al statului membru; și/sau 

(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.

(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. da
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Amendamentul 479
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă se consideră necesar pentru a 
preveni răspândirea ulterioară a 
bacteriilor multirezistente.

Or. sv

Amendamentul 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Nicio dispoziție a prezentei directive 
nu solicită furnizorilor de asistență 
medicală și/sau sistemelor de asistență 
medicală să accepte pentru tratament 
planificat pacienții provenind din alte 
state membre sau să le acorde prioritate în 
detrimentul altor pacienți cu nevoi 
medicale similare, de exemplu prin 
creșterea timpului de așteptare pentru 
tratament.

Or. en

Justificare

Este posibil ca folosirea asistenței medicale din străinătate de către pacienții individuali să 
afecteze nu doar planificarea, organizarea și durabilitatea financiară a sistemelor de 
sănătate ale statelor membre de afiliere, ci și ale statelor membre de tratament; prin urmare, 
statele membre ar trebui să poată lua măsuri pentru a garanta că influxul de pacienți din alte 
state membre nu se va face în detrimentul altor pacienți.



AM\764106RO.doc 39/86 PE418.342v01-00

RO

Amendamentul 481
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În orice caz, autorizația prealabilă se 
acordă în cazul în care pacientul are 
nevoie de tratament medical care în mod 
normal este acoperit de sistemul de 
securitate socială al statului membru de 
afiliere, iar tratamentul nu poate fi 
asigurat în statul membru de afiliere, într-
un termen acceptabil din punct de vedere 
medical, astfel cum este stabilit prin 
Regulamentul 1408/71 și Regulamentul 
883/2004.

Or. en

Justificare

Este important să se precizeze în acest loc limitele aplicabilității prezentului articol, care 
rezultă din aplicarea Regulamentelor 1408/71 și 883/2004.

Amendamentul 482
Claude Turmes, Margrete Auken

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) Cerința referitoare la autorizarea
prealabilă se limitează la ceea ce este 
necesar și proporțional pentru a permite 
statului membru să organizeze și să 
furnizeze asistență medicală sigură și de 
înaltă calitate pe teritoriul său, în 
conformitate cu principiile accesului 
universal, solidarității, accesibilității din 
punct de vedere financiar, accesibilității 
teritoriale echivalente și controlului 
democratic, și nu constituie un mijloc de 
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discriminare arbitrară.

Or. en

Justificare

Este important să se garanteze că un sistem de autorizare prealabilă conceput pentru a 
garanta acoperirea financiară a pacienților pentru tratamentul primit în alt stat membru 
poate rămâne activ întotdeauna, indiferent de tipul de asistență medicală. Un sistem de 
autorizare prealabilă în acest scop este menționat în Regulamentul 1408/71 și Regulamentul 
883/2004. Astfel, sintagma „a prevedea un sistem de autorizare prealabilă” poate induce în 
eroare. Prezentul amendament reflectă formularea din jurisprudența CEJ.

Amendamentul 483
Linda McAvan

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 nu 
constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.

Or. en

Justificare

Termenii „necesar” și „proporțional” nu sunt clari din punct de vedere juridic și ar putea 
determina noi plângeri la CEJ.

Amendamentul 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

constituie un mijloc de discriminare 
arbitrară.

Or. da

Amendamentul 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Scopul prezentului amendament este de a garanta compatibilitatea cu amendamentul 
precedent la același alineat.

Amendamentul 486
Åsa Westlund

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. sv
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Amendamentul 487
Niels Busk

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. da

Amendamentul 488
Marianne Thyssen

Proposal for a directive
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 
menționat la alineatul (1) este limitat la 
ceea ce este necesar și proporțional pentru 
a evita un astfel de impact și nu constituie 
un mijloc de discriminare arbitrară.

Or. nl

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul referitor la articolul 8 alineatul (1).
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Amendamentul 489
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 se 
aplică fără a aduce atingere articolului 3 
alineatul (2) și este limitat la ceea ce este 
necesar și proporțional pentru a evita un 
astfel de impact și nu constituie un mijloc 
de discriminare arbitrară.

Or. nl

Amendamentul 490
Dagmar Roth-Behrendt

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 pentru a evita un astfel de 
impact, se bazează pe criterii corecte, 
clare și transparente și nu constituie un
mijloc de discriminare arbitrară.

Or. en

Justificare

În cazul în care statele membre optează să introducă autorizarea prealabilă, ar trebui să se 
bazeze în acest sens pe criterii corecte, clare și transparente. Sistemul rezultat ar trebui să fie 
funcțional și să funcționeze cu rapiditate și ar trebui să nu determine imposibilitatea de a 
asigura tratamentul într-un termen rezonabil.
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Amendamentul 491
Bill Newton Dunn

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 pentru a evita un astfel de 
impact și nu constituie un mijloc de 
discriminare arbitrară. Prezenta directivă 
favorizează drepturile pacienților de a 
opta pentru asistență medicală 
transfrontalieră. Cererea autorizației 
prealabile constituie excepția, nu regula. 
Pacienții care analizează posibilitatea 
unei asistențe medicale transfrontaliere ar 
trebui să-și informeze sistemul național de 
asistență medicală cu privire la 
eventualele restricții existente. Este 
extrem de improbabil ca numere mici de 
pacienți sau cazurile individuale de 
pacienți care doresc asistență medicală 
transfrontalieră să amenințe funcționarea 
corectă a sistemului național de asistență 
medicală sau finanțele acestuia. Statele 
membre trebuie să-și publice criteriile 
referitoare la solicitarea autorizației 
prealabile și să facă o distincție clară între 
factorii de ordin medical, administrativ și 
financiar.

Or. en

Justificare

Amendamente anterioare la proiectul de directivă privind autorizarea prealabilă se refereau 
la intervenția statului doar în cazul în care interesele sale strategice erau ameninințate, și nu 
după o analiză a fiecărui caz. De asemenea, deoarece rambursarea se limitează la costul 
tratamentului aprobat de stat, autorizarea prealabilă obligatorie ar ocupa prea multe resurse 
și ar putea avea un efect negativ asupra pacienților. Pentru a garanta claritatea pentru 
pacienți, prezentul amendament stabilește un standard minim clar care corespunde cu 
garanții de importanță majoră pentru statele membre.
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Amendamentul 492
John Bowis

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 pentru a evita un astfel de 
impact și nu constituie un mijloc de 
discriminare arbitrară și nici un obstacol în 
calea liberei circulații a persoanelor. Sub 
rezerva unei proceduri de trimitere 
inițiată de statul membru de afiliere, 
pacienții afectați de boli rare ar trebui să 
aibă dreptul de a alege locul 
tratamentului fără a avea nevoie de o 
autorizație prealabilă.

Or. en

Amendamentul 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Atunci când s-a cerut și s-a acordat 
autorizarea prealabilă, statul membru de 
afiliere se asigură că pacientul va trebui 
să plătească în avans doar eventualele 
costuri pe care ar fi trebuit să le plătească 
în avans dacă asistența în cauză i-ar fi 
fost asigurată de sistemul medical al 
statului membru de afiliere. În cazul 
tuturor celorlalte costuri, statele membre 
fac toate eforturile pentru a transfera 
fondurile direct între finanțatori și 
furnizorii de asistență medicală.

Or. en
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Amendamentul 494
Christofer Fjellner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sistemele de autorizare prealabilă şi 
orice restricţionări ale drepturilor 
pacienţilor la asistenţă medicală 
transfrontalieră nu pot avea un caracter 
general, ci trebuie să se aplice, în fiecare 
caz în parte, metode de tratament 
specificate.

Or. sv

Justificare

Pentru a facilita definirea autorizaţiilor prealabile care respectă articolul 8 alineatul (3) 
litera (a) şi/sau articolul 8 alineatul (3) litera (b), este important să se specifice metodele de 
tratament pentru care este necesară obţinerea unei autorizaţii prealabile.  Această dispoziţie 
creşte certitudinea juridică şi limitează posibilitatea producerii unor erori de interpretare.  
Principalii beneficiari sunt statele membre deoarece, în acest fel, evită viitoare acţiuni în 
justiţie şi sunt în măsură să asigure o mai bună informare a cetăţenilor.

Amendamentul 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statul membru în cauză pune la 
dispoziţia publicului toate informaţiile 
relevante privind sistemele de autorizare 
prealabilă introduse în temeiul dispoziţiilor 
de la alineatul (3). 

(5) Statul membru de afiliere pune la 
dispoziţia publicului lista spitalelor şi a 
serviciilor de asistenţă specializată, 
precum şi toate informaţiile relevante 
privind sistemele de autorizare prealabilă 
introduse în temeiul dispoziţiilor de la 
alineatul (3).

Or. es
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Amendamentul 496
Marianne Thyssen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statul membru în cauză pune la 
dispoziţia publicului toate informaţiile 
relevante privind sistemele de autorizare 
prealabilă introduse în temeiul dispoziţiilor 
de la alineatul (3). 

(5) Statul membru în cauză pune la 
dispoziţia publicului toate informaţiile 
relevante privind sistemele de autorizare 
prealabilă introduse în temeiul dispoziţiilor 
de la alineatul (1). 

Or. nl

Justificare

 A se vedea justificarea amendamentului la articolul 8 alineatul (1). 

Amendamentul 497
Gyula Hegyi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Dacă legislaţia naţională a statului 
membru de afiliere corelează finanţarea 
asistenţei medicale cu faptul că pacienţii 
asiguraţi beneficiază de asistenţă 
medicală la un furnizor de asistenţă 
medicală finanţat din fonduri publice, 
statul membru de afiliere este obligat să 
ramburseze doar cheltuielile aferente 
asistenţei acordate în statul membru de 
tratament de care pacientul a beneficiat în 
aceleaşi condiţii ca şi persoanele 
asigurate în statul membru de tratament.

Or. hu
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Justificare

Persoanele asigurate care beneficiază de asistenţă medicală în alte state membre pot cere 
statului membru de afiliere rambursarea asistenţei acordate de un prestator privat în statul 
membru de tratament, chiar dacă nu au dreptul la rambursarea îngrijirilor respective în 
statul membru de afiliere.

Amendamentul 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În statele membre cu un sistem 
public universal de asistenţă medicală, 
libertatea de alegere a pacienţilor care 
doresc să utilizeze acest sistem este 
reglementată de cadrul legislativ şi 
procedural al statului membru de 
tratament, având în vedere necesitatea de 
a garanta că nu există o discriminare 
pozitivă care favorizează pacienţii din alte 
state membre. 

Or. es

Justificare

Toţi pacienţii care beneficiază de tratament în acelaşi stat membru trebuie să aibă aceleaşi 
drepturi şi să fie supuşi aceluiaşi cadru juridic. 

Amendamentul 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es

Justificare

Noul alineat (5), în conformitate cu amendamentul care elimină alineatul (2) al prezentului 
articol Propunerea de directivă este în contradicţie cu regulile în vigoare privind 
coordonarea regimurilor de securitate socială. Suprapunerea directivei cu regulamentele 
duce la crearea a două sisteme paralele în cazul asistenţei medicale transfrontaliere, oferind 
astfel pacienţilor posibilitatea de a opta pentru unul dintre aceste sisteme.  În acest fel, 
propunerea crează incertidune juridică.

Amendamentul 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Statele membre specifică în avans şi 
în mod transparent criteriile de respingere 
a autorizării prealabile din considerente 
imperioase de interes general.

Or. es

Justificare

The proposal for a directive could create situations of inequitable treatment as between 
patients. Some Member States have organised their health services in such a way as not to 
recognise the right to reimbursement for healthcare that can be programmed outside those 
services. To introduce such a right for a minority could create inequalities affecting the great 
majority of patients. To extend it to all patients would mean having to reorganise Member 
States' health systems on bases very different from those which have characterised them 
historically. We are talking about something which is exclusively a competence of the 
Member States. 
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Amendamentul 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Indiferent de împrejurări, statul 
membru poate refuza acordarea 
autorizaţiei prealabile dacă acelaşi 
tratament poate fi oferit pe teritoriul său 
într-un termen justificat din punct de 
vedere medical şi luând în considerare 
starea de sănătate actuală a pacientului în 
cauză şi evoluţia probabilă a bolii 
persoanei respective. 

Or. es

Justificare

Noul alineat (7) ia în considerare eliminarea alineatului (2). Se propune ca autoritatea 
medicală naţională să aibă responsabilitatea (prin autorizarea prealabilă) de a garanta că 
cetăţenilor se acordă asistenţă medicală de către cadre medicale şi în centre de sănătate la 
standarde adecvate de calitate şi de siguranţă. Deciziile privind acordarea de tratament în 
alte state membre trebuie să rămână de competenţa cadrelor medicale din sectorul public 
pentru a evita situaţiile în care se acordă tratament inutil.

Amendamentul 502
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Sistemul de autorizare prealabilă nu 
se aplică în cazul bolilor acute şi al 
urgenţelor pentru care este necesar să se 
acţioneze cu promptitudine. În plus, 
obligaţia de a solicita autorizare 
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prealabilă ar trebui eliminată în cazul 
unui transfer dintr-un spital în alt spital 
aflat într-un stat membru diferit.

Or. de

Justificare

Autorizarea prealabilă nu se poate aplica în cazurile bolilor acute. Urgenţele trebuie 
abordate separat, deoarece autorizarea prealabilă nu poate fi obţinută în aceste cazuri. De 
asemenea, în cazul pacienţilor internaţi nu există în general posibilitatea de a aştepta 
preluarea costurilor.

Amendamentul 503
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 a (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 rişte să submineze 
planificarea şi raţionalizarea aplicate în 
sectorul spitalicesc pentru a evita 
supraîncărcarea spitalelor, dezechilibrele 
în furnizarea de asistenţă spitalicească şi 
irosirea resurselor logistice şi financiare, 
precum şi pentru a menţine un serviciu 
medical şi spitalicesc echilibrat şi 
accesibil tuturor sau pentru a păstra 
capacitatea de tratament sau competenţele 
medicale pe teritoriul statului membru în 
cauză. 
Statul membru de tratament se abţine de 
la orice discriminări bazate pe criteriul 
naţionalităţii 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.
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Or. en

Justificare

Articolul 5 din prezenta directivă stabileşte responsabilităţile statelor membre de tratament în 
cazul asistenţei medicale transfrontaliere.  Modalităţile prin care statul membru de afiliere 
controlează fluxurile de pacienţi fac obiectul altor dispoziţii (la articolul 8). Prezenta 
directivă păstrează totuşi tăcerea asupra posibilităţilor de care dispun statele membre de 
tratament de a controla intrarea unor fluxuri masive de pacienţi, care pot afecta sistemul lor 
de asistenţă medicală şi le pot împiedica să-şi asume responsabilităţile care le revin în ceea 
ce priveşte asistenţa medicală.

Amendamentul 504
Jules Maaten

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pacienţii care suferă de boli rare nu 
sunt supuşi obligaţiei de autorizare 
prealabilă.

Or. en

Justificare

În contextul insuficienţei cunoştinţelor la nivel mondial şi a expertizei la nivel naţional, ar 
trebui recunoscut dreptul pacienţilor care suferă de boli rare, atât diagnosticate, cât şi 
nediagnosticate, de a alege locul în care beneficiază de asistenţă medicală fără a fi obligaţi 
să solicite o autorizare prealabilă.  De asemenea, ar trebui recunoscut dreptul acestora de a 
beneficia (fără a fi obligaţi să efectueze plăţi în avans), de plata integrală şi directă de către 
ţara de origine către ţara în care primesc îngrijiri a asistenţei medicale care le este acordată, 
adesea contra unor costuri ridicate, chiar şi - mai ales - în cazul în care asistenţa de care au 
nevoie nu este disponibilă în ţara de afiliere, acesta fiind adesea unul dintre motivele pentru 
care au nevoie să se deplaseze în străinătate. 
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Amendamentul 505
Jules Maaten

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Pacienţii înscrişi pe o listă de 
aşteptare pentru tratament medical în 
statul membru de afiliere şi care au 
nevoie urgentă de asistenţă nu sunt 
supuşi obligaţiei de autorizare prealabilă.  

Or. en

Justificare

Pacienţii înscrişi pe o listă de aşteptare în ţara de reşedinţă şi care au nevoie urgentă de 
asistenţă ar trebui să aibă dreptul de a căuta un tratament care poate fi acorda la timp în alt 
stat membru fără a fi supuşi autorizării prealabile.  De asemenea, ar trebui recunoscut 
dreptul acestora de a beneficia de plata integrală şi directă de către ţara de origine către 
ţara în care primesc îngrijiri a asistenţei medicale care le este acordată, adesea contra unor 
costuri ridicate (fără a fi obligaţi să efectueze plăţi în avans).

Amendamentul 506
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Asistenţa de specialitate în spitalele 
clasificate drept centre de excelenţă

(1) Comisia şi statele membre încurajează 
spitalele clasificate drept centre de 
excelenţă să-şi coordoneze activităţile, nu 
în ultimul rând în vederea creării unei 
bănci de date pentru pacienţi care să ofere 
informaţii despre disponibilitatea unui 
tratament în acest tip de spitale, şi să 
contribuie la înfiinţarea reţelelor necesare 
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în vederea schimburilor profesionale, 
schimbului de informaţii, utilizării prin 
rotaţie a dispozitivelor avansate din punct 
de vedere tehnologic şi a schimbului de 
bune practici în ceea ce priveşte 
tratamentul pacienţilor.  
(2) Statele membre desemnează 
organismele naţionale însărcinate cu 
evaluarea caracteristicilor bolilor 
pacienţilor şi a necesităţii asistenţei de 
specialitate şi cu întocmirea listelor de 
autorizare prealabilă în scopul acordării 
de tratament în centre de excelenţă aflate 
într-un alt stat membru decât ţara de 
reşedinţă a pacientului. Organismele 
naţionale acţionează în strânsă 
coordonare cu organismele omoloage la 
nivel regional şi local, în cazul în care 
acestea există. Statul membru pe teritoriul 
căruia se află centrul în cauză asigură, 
prin urmare, fondurile necesare 
rambursării tratamentului pentru care a 
fost obţinută o autorizare prealabilă.

Or. it

Justificare

Este indicat să se reglementeze şi să se încurajeze înfiinţarea de spitale care constituie centre 
de excelenţă şi coordonarea activităţilor acestora.

Amendamentul 507
Jules Maaten

Propunere de directivă
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Mediatorul European

Va fi numit un Mediator European care 
se va ocupa de plângerile pacienţilor 
referitoare la autorizarea prealabilă, 
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calitatea tratamentului şi plăţi.

Or. en

Justificare

Pacienţii ar trebui să aibă dreptul de a-şi face auzită vocea la nivelul Uniunii Europene 
atunci când sunt nemulţumiţi de aspecte importante, precum autorizarea prealabilă, calitatea 
tratamentului şi plăţile.

Amendamentul 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru de afiliere garantează 
faptul că procedurile administrative privind 
recurgerea la asistenţă medicală într-un alt 
stat membru legate de orice autorizare 
prealabilă menţionată la articolul 8 
alineatul (3), rambursare a costurilor 
asistenţei medicale acordate într-un alt stat 
membru, precum şi alte condiţii sau 
formalităţi menţionate la articolul 6 
alineatul (3), se întemeiază pe criterii 
nediscriminatorii, obiective, publicate în 
prealabil şi care sunt necesare şi 
proporţionale cu obiectivul urmărit. 
Indiferent de situaţie, unei persoane 
asigurate i se acordă întotdeauna 
autorizarea, în conformitate cu 
regulamentele privind coordonarea 
securităţii sociale menţionate la articolul 
3 alineatul (1) litera (f), de fiecare dată 
când sunt îndeplinite condiţiile articolului 
22 alineatul (1) litera (c) şi ale articolului 
22 alineatul (2) din Regulamentul 
1408/71.

(1) Statul membru de afiliere garantează 
faptul că procedurile administrative privind 
recurgerea la asistenţă medicală într-un alt 
stat membru legate de orice autorizare 
prealabilă menţionată la articolul 8 
alineatul (2), rambursare a costurilor 
asistenţei medicale acordate într-un alt stat 
membru, precum şi alte condiţii sau 
formalităţi menţionate la articolul 6 
alineatul (3), se întemeiază pe criterii 
nediscriminatorii, obiective, publicate în 
prealabil şi care sunt necesare şi 
proporţionale cu obiectivul urmărit. 

(2) Aceste sisteme procedurale sunt uşor 
accesibile şi capabile să asigure prelucrarea 
solicitărilor în mod obiectiv şi imparţial, în 
termene stabilite şi făcute publice în 

(2) Aceste sisteme procedurale sunt uşor 
accesibile şi capabile să asigure prelucrarea 
solicitărilor în mod obiectiv şi imparţial, în 
termene stabilite şi făcute publice în 
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prealabil de către statele membre.  prealabil de către statele membre. 
(3) Statele membre specifică în avans şi în 
mod transparent criteriile de refuzare a 
autorizării prealabile menţionate la 
articolul 8 alineatul (3).

(3) Statele membre specifică în avans şi în 
mod transparent criteriile de refuzare a 
autorizării prealabile menţionate la 
articolul 8 alineatul (2).

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

(4) La stabilirea termenelor pentru 
procesarea solicitărilor de a recurge la 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
şi atunci când examinează aceste 
solicitări, statele membre iau în 
considerare:

(a) starea patologică specifică, (a) starea patologică specifică,

(b) gradul durerii pacientului, (b) gradul durerii pacientului,  
(c) natura invalidităţii pacientului,  (c) natura invalidităţii pacientului,  

(d) capacitatea pacientului de a desfăşura o 
activitatea profesională.

(d) capacitatea pacientului de a desfăşura o 
activitatea profesională.

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

(5) Statele membre garantează faptul că 
toate deciziile administrative sau medicale, 
bazate eventual pe un aviz medical, 
privind recurgerea la asistenţă medicală 
într-un alt stat membru sunt supuse 
reexaminării administrative, eventual 
bazate pe o expertiză medicală, şi pot fi, de 
asemenea, contestate în justiţie, incluzând 
prevederea de măsuri provizorii.

Or. fr

Justificare

Principiul prevalenţei Regulamentului 1408/71 este menţionat la articolul 8 alineatul (3). 
Este necesar să se garanteze coerenţa prezentului articol cu amendamentele aduse articolului 
8.

Este necesar să se specifice documentele pe care se poate baza reexaminarea administrativă. 
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Amendamentul 509
Gyula Hegyi

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 asistenţă medicală 
într-un alt stat membru legate de orice 
autorizare prealabilă menţionată la 
articolul 8 alineatul (3), rambursare a 
costurilor asistenţei medicale acordate 
într-un alt stat membru, precum şi alte 
condiţii sau formalităţi menţionate la 
articolul 6 alineatul (3), se întemeiază pe 
criterii nediscriminatorii, obiective, 
publicate în prealabil şi care sunt 
necesare şi proporţionale cu obiectivul 
urmărit. Indiferent de situaţie, unei 
persoane asigurate i se acordă 
întotdeauna autorizarea, în conformitate 
cu regulamentele privind coordonarea 
securităţii sociale menţionate la articolul 
3 alineatul (1) litera (f), de fiecare dată 
când sunt îndeplinite condiţiile articolului 
22 alineatul (1) litera (c) şi ale articolului 
22 alineatul (2) din Regulamentul 
1408/71.

eliminat

Or. hu

Justificare

Considerăm că aspectele legate de respingerea solicitărilor de autorizare sunt reglementate 
în mod corespunzător de articolele citate din Regulamentul (CE) nr. 1408/71; prin urmare, 
este inutil să se detalieze aceste aspecte în cadrul prezentei propuneri de directivă, ceea ce ar 
accentua, de fapt, incertitudinea care caracterizează cele două proceduri separate de 
autorizare pe care Comisia intenţionează să le introducă (o propunere de directivă şi, 
respectiv, regulamentele privind coordonarea securităţii sociale). Articolul 3 ar trebui să 
stabilească raportul dintre cele două instrumente.
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Amendamentul 510
Kartika Tamara Liotard

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 asistenţă medicală într-un alt 
stat membru legate de orice autorizare 
prealabilă menţionată la articolul 8 
alineatul (3), rambursare a costurilor 
asistenţei medicale acordate într-un alt stat 
membru, precum şi alte condiţii sau 
formalităţi menţionate la articolul 6 
alineatul (3), se întemeiază pe criterii 
nediscriminatorii, obiective, publicate în 
prealabil şi care sunt necesare şi 
proporţionale cu obiectivul urmărit. 
Indiferent de situaţie, unei persoane 
asigurate i se acordă întotdeauna 
autorizarea, în conformitate cu 
regulamentele privind coordonarea 
securităţii sociale menţionate la articolul 3 
alineatul (1) litera (f), de fiecare dată când 
sunt îndeplinite condiţiile articolului 22 
alineatul (1) litera (c) şi ale articolului 22 
alineatul (2) din Regulamentul 1408/71.

(1) Statul membru de afiliere garantează 
faptul că procedurile administrative privind 
recurgerea la asistenţă medicală într-un alt 
stat membru legate de orice autorizare 
prealabilă menţionată la articolul 22 
alineatul (1) litera (c) şi la articolul 22 
alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71, acoperirea costurilor asistenţei 
medicale acordate într-un alt stat membru, 
precum şi alte condiţii sau formalităţi 
menţionate la articolul 6 alineatul (1), se 
întemeiază pe criterii nediscriminatorii şi 
obiective. Indiferent de situaţie, unei 
persoane asigurate i se acordă întotdeauna 
autorizarea, în conformitate cu 
regulamentele privind coordonarea 
securităţii sociale menţionate la articolul 3 
alineatul (1) litera (f), de fiecare dată când 
sunt îndeplinite condiţiile articolului 22 
alineatul (1) litera (c) şi ale articolului 22 
alineatul (2) din Regulamentul 1408/71.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 152 din Tratatul CE,  deciziile privind modalitatea de organizare 
şi finanţare a sistemelor de sănătate ţin exclusiv de competenţa statelor membre, acest lucru 
incluzând competenţa lor de a crea sisteme de autorizare prealabilă în cazul tratamentului 
spitalicesc în străinătate în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie. Din 
nou, propunerea Comisiei privind sistemele de autorizare prealabilă se abate în mare măsură 
de la jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie şi trebuie să fie deopotrivă respinsă.
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Amendamentul 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 asistenţă medicală într-un alt 
stat membru legate de orice autorizare 
prealabilă menţionată la articolul 8 
alineatul (3), rambursare a costurilor 
asistenţei medicale acordate într-un alt stat 
membru, precum şi alte condiţii sau 
formalităţi menţionate la articolul 6 
alineatul (3), se întemeiază pe criterii 
nediscriminatorii, obiective, publicate în 
prealabil şi care sunt necesare şi 
proporţionale cu obiectivul urmărit. 
Indiferent de situaţie, unei persoane 
asigurate i se acordă întotdeauna 
autorizarea, în conformitate cu 
regulamentele privind coordonarea 
securităţii sociale menţionate la articolul 
3 alineatul (1) litera (f), de fiecare dată 
când sunt îndeplinite condiţiile articolului 
22 alineatul (1) litera (c) şi ale articolului 
22 alineatul (2) din Regulamentul 
1408/71.

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

Or. es

Justificare

Obiectivul prezentului amendament este acela de a spori claritatea juridică dintre directivă şi 
regulament.
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Amendamentul 512
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 asistenţă medicală într-un alt 
stat membru legate de orice autorizare 
prealabilă menţionată la articolul 8 
alineatul (3), rambursare a costurilor 
asistenţei medicale acordate într-un alt stat 
membru, precum şi alte condiţii sau 
formalităţi menţionate la articolul 6 
alineatul (3), se întemeiază pe criterii 
nediscriminatorii, obiective, publicate în 
prealabil şi care sunt necesare şi 
proporţionale cu obiectivul urmărit. 
Indiferent de situaţie, unei persoane 
asigurate i se acordă întotdeauna 
autorizarea, în conformitate cu 
regulamentele privind coordonarea 
securităţii sociale menţionate la articolul 3 
alineatul (1) litera (f), de fiecare dată când 
sunt îndeplinite condiţiile articolului 22 
alineatul (1) litera (c) şi ale articolului 22 
alineatul (2) din Regulamentul 1408/71.

(1) Statul membru de afiliere garantează 
faptul că procedurile administrative privind 
recurgerea la asistenţă medicală într-un alt 
stat membru legate de orice autorizare 
prealabilă menţionată la articolul 8 
alineatul (3), rambursare a costurilor 
asistenţei medicale acordate într-un alt stat 
membru, precum şi alte condiţii sau 
formalităţi menţionate la articolul 6 
alineatul (3), se întemeiază pe criterii 
nediscriminatorii, obiective, publicate în 
prealabil şi care sunt necesare şi 
proporţionale cu obiectivul urmărit. Până 
la data intrării în vigoare a 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004, se 
aplică regula potrivit căreia, indiferent de 
situaţie, unei persoane asigurate i se acordă 
întotdeauna autorizarea, în conformitate cu 
regulamentele privind coordonarea 
securităţii sociale menţionate la articolul 3 
alineatul (1) litera (f), de fiecare dată când 
sunt îndeplinite condiţiile articolului 22 
alineatul (1) litera (c) şi ale articolului 22 
alineatul (2) din Regulamentul 1408/71. De 
la data intrării în vigoare a 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004, se 
aplică regula conform căreia în cazul în 
care condiţiile menţionate la articolul 20 
din Regulamentului (CE) nr. 883/2004 
sunt îndeplinite, unei persoane asigurate i 
se acordă întotdeauna autorizarea, în 
conformitate cu regulamentele privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială menţionate la articolul 3 alineatul 
(1) litera (f).

Or. nl
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Amendamentul 513
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot impune restricţii 
cu privire la alegerea furnizorului sau 
aplicarea altor măsuri de planificare pe 
teritoriul naţional, cum ar fi condiţii, 
criterii şi formalităţi normative şi 
administrative referitoare, de exemplu, la 
utilizarea fondurilor publice în cadrul 
asistenţei medicale. Acestea se pot aplica, 
de asemenea, asistenţei medicale 
transfrontaliere acordate în afara 
mediului spitalicesc, cu condiţia să 
respecte libertăţile pieţei interne şi doar 
dacă restricţiile privind accesul la 
asistenţa medicală în afara mediului 
spitalicesc sunt necesare, proporţionale şi 
nediscriminatorii.

Or. sv

Justificare

 Având în vedere faptul că asistenţa medicală este de competenţa statelor membre, este 
important ca directiva să recunoască dreptul acestora de a selecţiona tipul de asistenţă şi 
forma în care aceasta va fi acordată şi finanţată din fonduri publice. Aceste reguli nu trebuie 
să fie discriminatorii, iar criteriile trebuie să fie clare şi cunoscute în prealabil.

Amendamentul 514
Colm Burke

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Aceste sisteme procedurale sunt uşor 
accesibile şi capabile să asigure prelucrarea 
solicitărilor în mod obiectiv şi imparţial, în 
termene stabilite şi făcute publice în 

(2) Aceste sisteme procedurale sunt uşor 
accesibile şi capabile să asigure prelucrarea 
solicitărilor în mod obiectiv şi imparţial, 
într-un termen care nu ar trebui să 
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prealabil de către statele membre. depăşească cinsprezece zile calendaristice.

Or. en

Justificare

Pacienţii nu ar trebui să se confrunte cu întârzieri administrative nejustificate în prelucrarea 
cererilor lor .  Prin urmare, este important să se garanteze că nu se produc astfel de 
întârzieri, stabilindu-se un termen clar, care, în general, nu ar trebui depăşit. 

Amendamentul 515
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Aceste sisteme procedurale sunt uşor 
accesibile şi capabile să asigure prelucrarea 
solicitărilor în mod obiectiv şi imparţial, în 
termene rezonabile stabilite şi făcute 
publice în prealabil de către statele 
membre. La tratarea acestor cereri se iau 
în considerare urgenţele şi circumstanţele 
individuale. 

Or. en

Amendamentul 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Aceste sisteme procedurale sunt uşor 
accesibile şi capabile să asigure prelucrarea 
solicitărilor în mod obiectiv şi imparţial, în 
termene maxime stabilite şi făcute publice 
în prealabil de către statele membre. 
Solicitările iau în considerare gradul de 
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urgenţă şi circumstanţele individuale. 

Or. es

Justificare 

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

Amendamentul 517
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care, la nivelul unui stat 
membru, există dispoziţii care prevăd că 
nu se rambursează din fonduri publice 
îngrijirile acordate de un furnizor privat 
care-şi finanţează o parte din activităţi 
prin intermediul asigurărilor private, 
statul membru respectiv poate decide că 
dispoziţiile respective se aplică şi 
asistenţei transfrontaliere pentru a evita 
discriminarea furnizorilor de asistenţă 
medicală în funcţie de statul membru în 
care aceştia sunt stabiliţi.    

Or. sv

Justificare

 Având în vedere faptul că asistenţa medicală este de competenţa statelor membre, este 
important ca directiva să recunoască dreptul acestora de a selecţiona tipul de asistenţă şi 
forma în care aceasta va fi acordată şi finanţată din fonduri publice. Este necesar ca normele 
să nu fie discriminatorii, iar criteriile trebuie să fie clare și cunoscute în prealabil.
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Amendamentul 518
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Prezentul alineat a fost inclus în amendamentul adus articolului 8 (alineatul 5a nou) şi, fiind 
redundant, se elimină.

Amendamentul 520
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

mod transparent criteriile de refuzare a 
autorizării prealabile menţionate la 
articolul 8 alineatul (3) şi/sau derogările 
de la această obligaţie.

Or. nl

Amendamentul 521
Kartika Tamara Liotard

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre specifică în avans şi în 
mod transparent criteriile de refuzare a 
autorizării prealabile.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 152 din Tratatul CE,  deciziile privind modalitatea de organizare 
şi finanţare a sistemelor de sănătate ţin exclusiv de competenţa statelor membre, acest lucru 
incluzând competenţa lor de a crea sisteme de autorizare prealabilă în cazul tratamentului 
spitalicesc în străinătate în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie. Din 
nou, propunerea Comisiei privind sistemele de autorizare prealabilă se abate în mare măsură 
de la jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie şi trebuie să fie deopotrivă respinsă.

Amendamentul 522
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În orice caz, autorizarea prealabilă se 
acordă atunci când persoana interesată 
nu poate primi tratamentul în cauză în 
statul membru de afiliere într-un termen 
acceptabil din punct de vedere medical, 
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ţinând seama de starea actuală de 
sănătate a pacientului şi de evoluţia 
probabilă a bolii sale.

Or. en

Justificare

Principiul „întârzierii nejustificate” ar trebui integrat în directivă, întrucât este parte 
integrantă a jurisprudenţei. Principiul ar trebui redactat în conformitate cu formularea 
utilizată în Regulamentul 883/2004 (articolul 22 alineatul (2)), adică trebuie să se acorde 
autorizarea prealabilă în caz de întârziere nejustificată. Faptul că directiva şi regulamentul 
prevăd aceleaşi criterii va simplifica coordonarea şi aplicarea celor două sisteme şi va creşte 
certitudinea juridică.

Amendamentul 523
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot oferi pacienţilor 
un sistem facultativ de notificare 
prealabilă, în cadrul căruia pacientul 
primeşte, în schimbul unei astfel de 
notificări, un bon valoric care indică 
costul maxim rambursabil. Acest bon 
valoric poate fi depus ulterior la spitalul 
în care se acordă tratamentul, 
rambursarea fiind astfel efectuată direct 
de către statul membru de afiliere.

Or. en



AM\764106RO.doc 67/86 PE418.342v01-00

RO

Amendamentul 524
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot oferi pacienţilor 
un sistem facultativ de autorizare 
prealabilă, în cadrul căruia pacientul 
primeşte, în schimbul unei astfel de 
autorizaţii, un bon valoric de servicii care 
indică tratamentele rambursabile şi costul 
real al acestora. Acest bon valoric poate fi 
preschimbat la spitalul în care se acordă 
tratamentul, rambursarea fiind efectuată 
ulterior în mod direct de către statul 
membru de afiliere.

Or. fi

Amendamentul 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre de afiliere garantează 
că pacienţilor care au primit autorizarea 
prealabilă de a beneficia de asistenţă 
medicală în străinătate nu li se va cere să 
efectueze plăţi în avans sau 
complementare către sistemele şi/sau 
furnizorii de asistenţă medicală din statul 
membru de tratament decât în măsura ân 
care aceste plăţi ar fi necesare în statul 
membru de afiliere.

Or. en
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Justificare

Statele membre au obligaţia de a facilita mobilitatea pacienţiloor în cazurile în care aceasta 
este adecvată şi pentru a garanta accesul egal la asistenţă medicală în străinătate. Prin 
urmare, aceştia trebuie să elimine orice obstacole de ordin practic care împiedică pacienţii 
să recurgă la asistenţă medicală în străinătate, cum ar fi necesitatea de a efectua plăţi în 
avans sau plăţi complementare către sistemele sau furnizorii de asistenţă medicală din statul 
membru de tratament

Amendamentul 526
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot oferi pacienţilor 
un sistem facultativ de autorizare 
prealabilă în cadrul căruia statul membru 
de afiliere rambursează în mod direct 
furnizorul de asistenţă medicală dintr-un 
alt stat membru. 

Or. sv

Justificare

Posibilitatea pacienţilor de a căuta tratamente într-un alt stat membru nu ar trebui niciodată 
să depindă de capacitatea acestora de a finanţa prin mijloace proprii cheltuielile respective. 
Prin urmare, este oportun să se înfiinţeze un sistem de transferuri directe între statele 
membre şi furnizorii de asistenţă medicală.

Amendamentul 527
John Bowis

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În stabilirea termenelor pentru 
procesarea solicitărilor de a recurge la 
asistenţă medicală într-un alt stat 

eliminat
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membru, statele membre iau în 
considerare:
(a) starea patologică specifică,
(b) gradul durerii pacientului,
(c) natura invalidităţii pacientului,
(d) capacitatea pacientului de a desfăşura 
o activitatea profesională.

Or. en

Amendamentul 528
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. de
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Amendamentul 529
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) starea patologică specifică, 

(b) gradul durerii pacientului, 

(c) natura invalidităţii pacientului, 

(d) capacitatea pacientului de a desfăşura 
o activitatea profesională.

Or. es

Justificare

Asigurarea concordanţei cu amendamentul care vizează articolul 9 alineatul (2).

Amendamentul 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În conformitate cu principiul 
„respectării rândului şi a necesităţii”, la
stabilirea termenelor pentru procesarea 
solicitărilor de a recurge la asistenţă 
medicală într-un alt stat membru, statele 
membre iau în considerare:

Or. da
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Justificare

Pentru a clarifica faptul că este indicat ca principiul fundamental al „respectării rândului şi 
a necesităţii” să fie aplicat în conformitate cu amendamentul adus articolului 1.

Amendamentul 531
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În stabilirea termenelor pentru 
procesarea solicitărilor de a recurge la 
asistenţă medicală într-un alt stat membru 
şi atunci când examinează aceste 
solicitări, statele membre iau în 
considerare:

Or. fr

Amendamentul 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) La stabilirea termenelor pentru 
procesarea solicitărilor de a recurge la 
asistenţă medicală într-un alt stat membru, 
statele membre iau în considerare şi 
instituie criterii în funcţie de care 
evaluează:

Or. en

Justificare

Atunci când iau în considerare starea patologică, gradul durerii, tipul de dizabilitate şi 
capacitatea de a desfăşura o activitate profesională, statele membre ar trebui, în măsura 
posibilului, să stabilească termene limită pe baza unor criterii aduse în prealabil la 
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cunoştinţa pacienţilor.  

Amendamentul 533
Dorette Corbey

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) starea patologică specifică, (a) starea patologică şi circumstanţele 
sociale specifice,

Or. nl

Amendamentul 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) urgenţa tratamentului,

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 535
Urszula Krupa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) posibilitatea ca tratamentul să se 
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efectueze în ţara de reşedinţă fără ca 
pacientul să sufere prejudicii, 

Or. pl

Justificare

Deşi fiecare stat membru ar trebui, în primul rând, să asigure acordarea de tratament pe 
propriul teritoriu, acesta trebuie să ofere în orice caz informaţii cu privire la deciziile 
adoptate şi căile de atac împotriva acestora.

Amendamentul 536
Iles Braghetto

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) acreditarea oficială a furnizorului de 
asistenţă medicală.

Or. it

Justificare

Acreditarea reprezintă unul dintre punctele fundamentale care trebuie examinate în cazul 
pacienţilor care doresc să beneficieze de asistenţă medicală oferită de furnizori specializaţi în 
afara teritoriului ţării de afiliere a pacienţilor .

Amendamentul 537
Urszula Krupa

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În orice caz, statele membre asigură 
informaţii cu privire la căile de atac 
împotriva deciziilor.

Or. pl
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Justificare

Deşi fiecare stat membru ar trebui, în primul rând, să asigure acordarea de tratament pe 
propriul teritoriu, acesta trebuie să ofere în orice caz informaţii cu privire la deciziile 
adoptate şi căile de atac împotriva acestora.

Amendamentul 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Având în vedere dificultăţile 
întâmpinate de anumite sisteme sanitare 
publice în ceea ce priveşte stabilirea cu 
exactitate a costurilor tuturor formelor de 
servicii şi tratament, se prevede un termen 
de patru ani de la data de adoptare a 
prezentei directive în scopul evaluării 
costurilor şi al comparării  tuturor 
serviciilor oferite, luând în considerare în 
mod corespunzător disparităţile 
importante existente între statele membre. 

Or. es

Justificare

În numeroasele state membre care dispun de sisteme gratuite şi universale de asistenţă 
medicală (inclusiv pentru medicamente), guvernele vor fi nevoite să creeze un sistem paralel 
pentru colectarea fondurilor.
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Amendamentul 539
Claude Turmes, Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sistemele de depunere a solicitărilor 
de autorizare prealabilă trebuie să fie 
puse la dispoziţia nivelului adecvat al 
administraţiei serviciilor sanitare ale 
statului membru şi trebuie să fie 
accesibile pacienţilor şi transparente. 
Normele privind depunerea solicitărilor şi 
refuzarea autorizării prealabile trebuie să 
fie disponibile înainte de depunerea 
cererii, astfel încât această din urmă să 
poată fi făcută într-un mod just şi 
transparent.

Or. en

Justificare

Este important să se garanteze accesibilitatea sistemelor de de depunere a solicitărilor de 
autorizare prealabilă. 

Amendamentul 540
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statele membre garantează faptul că 
toate deciziile administrative sau medicale 
privind recurgerea la asistenţă medicală 
într-un alt stat membru sunt supuse de la 
caz la caz, unui aviz medical sau unei 
reexaminări administrative şi pot fi, de 
asemenea, contestate în justiţie, incluzând 
prevederea de măsuri provizorii. 
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Or. fr

Amendamentul 541
Maria Berger

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statele membre garantează faptul că 
toate deciziile administrative privind 
recurgerea la asistenţă medicală într-un alt 
stat membru, în special refuzul autorizării 
prealabile menţionate la articolul 8 
alineatul (3), sunt supuse reexaminării 
administrative şi pot fi, de asemenea, 
contestate în justiţie, incluzând prevederea 
de măsuri provizorii.

Or. de

Amendamentul 542
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statele membre garantează faptul că 
toate deciziile administrative privind 
recurgerea la asistenţă medicală într-un alt 
stat membru sunt supuse reexaminării 
administrative şi pot fi, de asemenea, 
contestate în justiţie, incluzând prevederea 
de măsuri provizorii. Statele membre 
facilitează crearea unui mecanism 
internaţional de soluţionare 
extrajudiciară a litigiilor legate de 
asistenţa medicală transfrontalieră;

Or. es
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Justificare

Se propune să se adauge un alineat - iniţial, articolul 12 alineatul (2) litera (d) - pe motivul 
că orice astfel de măsură ţine de competenţa statelor membre şi nu de cea a punctelor 
naţionale de contact pentru asistenţa medicală transfrontalieră.

Amendamentul 543
Bill Newton Dunn

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Indiferent de sistemul ales, 
procedurile de apel trebuie să fie adaptate 
scopului desemnat şi accesibile tuturor, 
adică deschise, rapide, necostisitoare, 
independente şi uşor de utilizat de un 
pacient bolnav sau rănit a cărui limbă 
maternă nu este aceea a statului membru. 
Criteriile care stau la baza deciziilor de 
apel trebuie făcute publice.

Or. en

Justificare

Unele dintre actualele proceduri de apel sunt prea stricte; de exemplu, în Regatul Unit 
singura posibilitate oficială de apel este oferită prin intermediul reexaminării judiciare, care 
este lentă, costisitoare şi dificilă. Pentru a asigura claritatea informării pacienţilor, prezentul 
amendament stabileşte un standard minim clar, compatibil cu garanţiile fundamentale pentru 
statele membre.

Amendamentul 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre încurajează măsurile 
şi proiectele destinate să asigure asistenţa 
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lingvistică  şi informarea cu privire la 
tratamentele oferite pacienţilor pe durata 
spitalizării.

Or. it

Justificare

Este important ca pacienţii să înţeleagă modul în care sunt trataţi, nu în ultimul rând 
deoarece, în acest fel, sunt în măsură să-şi dea acordul în cunoştinţă de cauză în legătură cu 
tratamentele care le sunt administrate.

Amendamentul 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 10

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. Informaţiile trebuie să 
cuprindă în special:

• lista prestaţiilor medicale pentru care 
cheltuielile sunt preluate de sistemul de 
sănătate al statului membru de afiliere şi 
rata de rambursare sau de preluare a 
acestora;
• standardele de calitate şi siguranţă 
aplicabile în statul membru în care se 
acordă tratamentul;
• disponibilitatea, tarifele, certificatele de 
calitate şi riscurile inerente asistenţei 
medicale acordate, precum şi informaţii 
privind asigurarea furnizorilor de 
asistenţă medicală din statul membru în 
care se desfăşoară tratamentul sau alte 
mijloace de protecţie personală sau 
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colectivă în ceea ce priveşte răspunderea 
civilă profesională a furnizorilor de 
asistenţă medicală;
• lista furnizorilor de asistenţă medicală 
recunoscuţi de autorităţile competente ale 
statului membru în care se desfăşoară 
tratamentul;
• drepturile pacienţilor, procedurile care 
trebuie urmate pentru a beneficia de 
aceste drepturi, precum şi sistemele de 
apel şi de despăgubire în cazul în care 
pacientul este privat de aceste drepturi;
• condiţiile aplicabile, printre altele, de 
fiecare dată când există daune provocate în 
urma asistenţei medicale primite în alt stat 
membru.

Statele membre garantează că aceste 
informaţii corespund considerentelor în 
materie de sănătate publică, sunt 
imparţiale, comparative şi complete.

(2) Informaţiile menţionate la alineatul (1) 
sunt uşor accesibile, inclusiv prin mijloace 
electronice, şi se referă la drepturile 
pacienţilor, procedurile de a beneficia de 
aceste drepturi, precum şi la sistemele de 
recurs şi de acces la justiţie în cazul în 
care pacientul este privat de aceste 
drepturi.

(2) Informaţiile menţionate la alineatul (1) 
sunt uşor accesibile, inclusiv prin mijloace 
electronice şi sunt culese în conformitate 
cu mecanismul de cooperare descris la 
articolul 13. 

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

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

Or. fr

Justificare

În scopul asigurării unui nivel optim de siguranţă a pacienţilor, ărezenta directivă trebuie să 
prevadă cerinţe minime privind informaţiile care trebuie oferite pacienţilor care se 
deplasează într-un alt stat membru pentru tratament medical. Este, de asemenea, necesar să 
se reamintească principiile privind informarea cu privire la asistenţa medicală.
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Amendamentul 546
Linda McAvan

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, inclusiv informaţii 
referitoare la modalităţile de stabilire a 
drepturilor pacienţilor, procedurile de 
evaluare a drepturilor respective şi 
sistemele de apel şi compensare în cazul 
în care pacientului i se refuză drepturile 
în cauză, precum şi la condiţiile aplicabile, 
printre altele, de fiecare dată când există 
efecte adverse survenite în urma asistenţei 
medicale primite în alt stat membru. 
Statele membre ar trebui să consulte 
părţile interesate pentru a garanta 
claritatea şi accesibilitatea informaţiilor.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmăreşte claritatea, alipind alineatele (1) şi (2).  De asemenea, este 
important să se consulte grupurile de pacienţi şi alte părţi interesate pentru a garanta că 
informaţia este uşor de înţeles.

Amendamentul 547
Claude Turmes, Margrete Auken

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 

(1) Statul membru de afiliere asigură 
mecanisme de furnizare de informaţii la 
cerere către pacienţi referitoare la 
beneficierea de asistenţă medicală într-un 
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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.

alt stat membru. În informaţiile privind 
asistenţa medicală transfrontalieră, se 
face distincţie între drepturile de care 
beneficiază pacienţii în temeiul 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

Dacă un pacient a optat, de bunăvoie, să urmeze un tratament într-un alt stat membru, 
drepturile acestuia în ceea ce priveşte compensarea, asistenţa post-tratament etc., sunt 
diferite de cele prevăzute de Regulamentul privind coordonarea sistemelor de securitate 
socială, procedurile decizionale fiind diferite. Cunoaşterea cu exactitate de către posibilii 
pacienţi a diverselor elemente de responsabilitate şi risc este esenţială.

Amendamentul 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
acordarea de asistenţă medicală 
cetăţenilor altor state membre, precum şi 
la termenii şi condiţiile aplicabile, printre 
altele, de fiecare dată când există efecte 
adverse survenite în urma asistenţei 
medicale primite în statul  membru al 
cărui cetăţean este pacientul respectiv.

Or. es

Justificare

Acest articol ar obliga un stat membru să furnizeze informaţii deţinute de alt stat membru, 
fapt care impune o povară suplimentară celui dintâi. În plus, pentru a le fi utile cetăţenilor, 
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astfel de informaţii ar trebui să fie actualizate în continuu, măsură care nu este viabilă. Ar fi 
suficient ca fiecre stat membru să-şi asume responsabilitatea în ceea ce priveşte informarea 
cu privire la asistenţa medicală oferită pe teritoriul său.

Amendamentul 549
Frieda Brepoels

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, 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. Statele membre 
se asigură că aceste informaţii sunt 
independente, complete şi imparţiale. 

Or. en

Justificare

Pacienţii au dreptul la informaţii de înaltă calitate pentru a putea alege în deplină cunoştinţă 
de cauză. 

Amendamentul 550
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 

(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 
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condiţiile aplicabile, printre altele, de 
fiecare dată când există efecte adverse 
survenite în urma asistenţei medicale 
primite în alt stat membru.

condiţiile aplicabile, printre altele, de 
fiecare dată când există efecte adverse 
survenite în urma asistenţei medicale 
primite în alt stat membru. În informaţiile 
privind asistenţa medicală 
transfrontalieră, se face distincţie înmod 
clar între drepturile de care beneficiază 
pacienţii în temeiul prezentei directive şi 
drepturile ce derivă din regulamentele 
privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială menţionate la articolul 
3 alineatul (1) litera (f).

Or. nl

Amendamentul 551
Dagmar Roth-Behrendt

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, 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. Organizaţiile de 
pacienţi pot, la rândul lor, să fie implicate 
în cooperarea cu autorităţile naţionale 
competente în cadrul procesului de 
furnizare şi de difuzare a informaţiilor 
către pacienţi.

Or. en

Justificare

Organizaţiile de pacienţi constituie un aliat valoros în sprijinirea autorităţilor naţionale 
competente în cadrul procesului de furnizare şi de difuzare a informaţiilor direct către 
pacienţi.
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Amendamentul 552
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informaţiile menţionate la alineatul 
(1) sunt uşor accesibile, inclusiv prin 
mijloace electronice, şi se referă la 
drepturile pacienţilor, procedurile de a 
beneficia de aceste drepturi, precum şi la 
sistemele de recurs şi de acces la justiţie 
în cazul în care pacientul este privat de 
aceste drepturi.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament se referă la un amendament anterior adus articolului 10 alineatul (1), în 
cadrul căruia au fost alipite două alineate din motive de asigurare a clarităţii.

Amendamentul 553
Evangelia Tzampazi

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informaţiile menţionate la alineatul (1) 
sunt uşor accesibile, inclusiv prin mijloace 
electronice, şi se referă la drepturile
pacienţilor, procedurile de a beneficia de 
aceste drepturi, precum şi la sistemele de 
recurs şi de acces la justiţie în cazul în care 
pacientul este privat de aceste drepturi.

(2) Informaţiile menţionate la alineatul (1) 
sunt uşor accesibile, inclusiv prin mijloace 
electronice, sunt publicate în formate 
accesibile persoanelor cu dizabilităţi şi se 
referă la drepturile pacienţilor, procedurile 
de a beneficia de aceste drepturi, precum şi 
la sistemele de recurs şi de acces la justiţie 
în cazul în care pacientul este privat de 
aceste drepturi.

Or. en
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Justificare

Toate informaţiile trebuie să fie disponibile pentru persoanele cu dizabilităţi pentru ca 
acestea să îşi poată exercita drepturile.

Amendamentul 554
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Informaţiile referitoare la asistenţa transfrontalieră ar trebui să ia în considerare deosebirile 
existente în modul în care sunt gestionate şi organizate sistemele sanitare în diferitele state 
membre. Prin urmare, un format comunitar standard s-ar putea dovedi neproductiv. 

Amendamentul 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre, asistate de Comisie, 
pot, în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 19 alineatul (2), să 
elaboreze un format comunitar standard 
pentru informarea prealabilă menţionată la 
alineatul (1).

Or. es



PE418.342v01-00 86/86 AM\764106RO.doc

RO

Justificare

Se consideră inacceptabilă impunerea, de către Comisie, a unui format comunitar standard, 
acesta trebuind să fie rezultatul unui acord între statele membre, acord care să prevadă 
posibilitatea acordării de asistenţă de către Comisie.

Amendamentul 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia monitorizează punerea în 
aplicare a prezentei directive şi sprijină 
activităţile care urmăresc coordonarea şi 
difuzarea de standarde calitative ridicate 
în materie de asistenţă medicală. 

Or. it

Justificare

Este necesară intensificarea coordonării la nivel european pentru a garanta pacienţilor 
europeni posibilităţi sporite de a beneficia de standarde ridicate de tratament.  
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