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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea salută sporirea gradului de certitudine juridică prin hotărârile Curții de Justiție 
privind dreptul pacienților de a primi asistență medicală într-un alt stat membru decât cel de 
origine. Raportoarea subliniază că această chestiune este de o importanță directă pentru viața 
cotidiană și bunăstarea multor cetățeni ai UE, dat fiind în special indicele din ce în ce mai 
ridicat de îmbătrânire a populației.

Raportoarea confirmă alegerea temeiului juridic și constată că propunerea de directivă 
respectă principiul subsidiarității. Aceasta ar trebui să aibă rolul de a proteja sistemele 
naționale de sănătate și de a înlătura preocupările cu privire la impactul propunerii de 
directivă asupra finanțării viitoare a acestor sisteme.

Raportoarea observă în continuare importanța interacțiunii dintre directivă și Regulamentul 
nr. 1408/711 și rolul complementar al acesteia. Într-adevăr, este important să ia în considerare 
faptul că propunerea nu urmărește să înlocuiască actualul cadru privind asistența medicală 
transfrontalieră menționat în respectivul regulament. În fapt, Regulamentul nr. 1408/71 
organizează coordonarea sistemelor de securitate socială, în timp ce dispozițiile privind 
drepturile prevăzute în propunerea de directivă și în Regulamentul nr. 1408/71 constituie 
mecanisme alternative pentru suportarea cheltuielilor medicale efectuate într-un alt stat 
membru. Ca urmare, pacientul trebuie să facă o alegere: persoana asigurată fie beneficiază de 
mecanismul prevăzut în acest regulament, fie optează pentru sistemul stabilit în propunerea de 
directivă.
Propunerea de directivă va acorda cetățenilor UE dreptul de a solicita îngrijiri nespitalicești pe 
teritoriul altui stat membru fără a fi necesară obținerea unei autorizații prealabile emise de 
propriul sistem național de sănătate. Pacienții vor trebui mai întâi să plătească pentru îngrijire 
și apoi să solicite rambursarea de către sistemele naționale. Conform propunerii, rambursarea 
va acoperi costurile îngrijirilor medicale care ar fi fost rambursate de sistemul național de 
securitate socială dacă îngrijirile ar fi fost acordate pe teritoriul național.

Având în vedere faptul că directiva ridică o serie de probleme de drept internațional privat 
(cererile de despăgubiri izvorâte din prestarea de îngrijiri medicale pot fi atât în răspundere 
delictuală cât și contractuală), raportoarea a depus eforturi considerabile pentru a sublinia că 
sunt aplicabile normele comunitare privind competența și legea aplicabilă. Nu există 
incompatibilități cu Regulamentele Roma I2 sau Roma II3.

Acestea fiind spuse, raportoarea ar dori să sublinieze o chestiune pendinte, și anume că 
Parlamentul așteaptă studiul promis de Comisie privind prejudiciul în cazuri de vătămare 
corporală. Ținând cont de acest aspect, raportoarea a considerat adecvat să includă în 
propunerea de directivă un considerent luat din Regulamentul Roma II referitor la prejudiciu.

                                               
1 Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea sistemelor de securitate 
socială pentru persoanele angajate și pentru familiile acestora circulând în interiorul Comunității, JO L 148, 
5.6.1974, p. 35
2 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea 
aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I), JO L 177, 4.7.2008, p. 6.
3 Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea 
aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II), JO L 199, 31.7.2007, p. 40.
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În final, în ceea ce privește competența și domeniul de aplicare al Regulamentului Bruxelles 
I1, raportoarea consideră că, dacă sunt îndeplinite condițiile enunțate în hotărârea Curții de 
Justiție în cauza Odenbreit2, partea vătămată, victimă a neglijenței medicale, ar trebui să poată 
introduce o acțiune directă împotriva asiguratorului acestuia/acesteia în statul membru în care 
își are domiciliul persoana vătămată.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
de mai sus, în cazul cererilor de 
despăgubiri pretinse în temeiul 
răspunderii contractuale sau 
necontractuale, legea aplicabilă se 
stabilește în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 593/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă 
obligațiilor contractuale (Roma I)1 și ale 
Regulamentului (CE) nr. 864/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă 
obligațiilor necontractuale (Roma II)2. 
Competența judiciară ar trebui stabilită în 
conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 44/2001 din 22 
decembrie 2000 privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea 
hotărârilor în materie civilă și 
comercială3, înțelegându-se că părțile 
vătămate pot introduce o acțiune directă 
împotriva asiguratorului lor în statul 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, 
recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, JO L 12, 16.01.2001, p. 1.
2 Cauza C-463/06 FBTO Schadeverzekering c. Odenbreit [2007] ECR I-11321.
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membru în care acestea își au domiciliul, 
în cazul în care îndeplinesc condițiile 
necesare.
JO L 177, 04.7.2008, p. 6.
JO L 199, 31.7.2007, p. 40.
JO L 12, 16.1.2001, p. 1.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) În conformitate cu reglementările 
naționale aplicabile pentru despăgubirile 
acordate victimelor neglijenței medicale, 
în cazul în care tratamentul medical a fost 
efectuat în alt stat decât cel în care 
victima își are reședința obișnuită, la 
cuantificarea despăgubirilor instanța 
sesizată ar trebui să ia în considerare 
toate circumstanțele relevante referitoare 
la fiecare victimă în parte la momentul 
respectiv și, în special, prejudiciul real și 
costurile tratamentului medical și de
recuperare ulterior.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) există sisteme de asigurări de 
răspundere civilă profesională sau o 
garanție sau un acord similar, echivalente 
sau asemănătore în ceea ce privește 
scopul lor, adecvate naturii și importanței 
riscului tratamentului furnizat pe teritoriul 

(e) există sisteme de asigurări de 
răspundere civilă profesională suficiente și 
eficiente sau o garanție sau un acord 
similar, adecvate naturii și importanței 
riscului tratamentului furnizat pe teritoriul 
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statelor membre; statelor membre;

Or. en

Justificare

Problema constă în faptul că textul eliminat ar putea legitima elaborarea unor sisteme de 
indemnizare discreționare. 

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice măsuri adoptate de statele 
membre, în momentul punerii în aplicare 
a prezentului articol, respectă dispozițiile 
Directivei 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale și
ale Directivei 2000/31/CE privind anumite 
aspecte juridice ale serviciilor societății 
informaționale, în special ale comerțului 
electronic.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest aspect este tratat la articolul 3 alineatul (3).

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statele membre garantează faptul că 
toate deciziile administrative privind 
recurgerea la asistență medicală într-un alt 
stat membru sunt supuse unei întregi game 
de căi de atac, inclusiv reexaminării 
administrative și judiciare și accesului la o 
procedură de urgență care permite
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prevederea de măsuri provizorii.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 10 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statul membru de afiliere asigură din 
oficiu mecanisme de furnizare de 
informații către pacienți referitoare la 
beneficierea de asistență medicală într-un 
alt stat membru, precum și la termenii și 
condițiile aplicabile, printre altele, de 
fiecare dată când există efecte adverse 
survenite în urma asistenței medicale 
primite în alt stat membru, în special cu 
privire la aranjamentele existente în 
temeiul articolului 5 alineatul (1) litera 
(e) și nivelurile de compensare posibile.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 10 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele aplicabile asistenței medicale 
acordate într-un alt stat membru

Normele aplicabile asistenței medicale 
acordate într-un alt stat membru, precum și
legea aplicabilă în cazul oricăror 
despăgubiri pretinse în temeiul 
răspunderii contractuale sau 
necontractuale.

Or. en

Justificare

În cadrul acestei dispoziții este necesar să se facă distincția între normele care se aplică 
serviciilor de asistență medicală și legea aplicabilă tuturor cererilor de despăgubiri care ar 
putea rezulta din prestarea serviciilor respective.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 11 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) în cazul în care asistența medicală este 
acordată într-un alt stat membru decât cel 
în care pacientul este asigurat sau într-un 
alt stat membru decât cel în care furnizorul 
de asistență medicală își are reședința, 
sediul sau este înregistrat, asistența 
medicală în cauză este furnizată în 
conformitate cu legislația statului membru 
în care se acordă tratamentul, conform 
articolului 5;

(1) în cazul în care asistența medicală este 
acordată într-un alt stat membru decât cel 
în care pacientul este asigurat sau într-un 
alt stat membru decât cel în care furnizorul 
de asistență medicală își are reședința, 
sediul sau este înregistrat, asistența 
medicală în cauză este furnizată în 
conformitate cu legislația statului membru 
în care se acordă tratamentul, conform 
articolului 5;

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazurile în care dispozițiile 
sanitare dintr-un alt stat membru decât 
cel în care pacientul este asigurat dau 
naștere la cereri de despăgubiri în temeiul 
răspunderii contractuale sau 
necontractuale, legea aplicabilă se 
stabilește în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 593/2008 și ale 
Regulamentului (CE) nr. 864/2007. 
Competența judiciară se stabilește în 
conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 44/2001, 
înțelegându-se că părțile vătămate pot 
introduce o acțiune directă împotriva 
asiguratorului lor în statul membru în 
care acestea își au domiciliul, în cazul în 
care îndeplinesc condițiile necesare.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 11 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul articol nu se aplică în ceea 
ce privește recunoașterea calificărilor 
profesionale.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest aspect este acoperit de dispoziția expresă prevăzută la articolul 3 alineatul (3).
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) furnizează informații și asistență 
pacienților în calitate de părți vătămate, în 
cazul în care aceștia introduc o acțiune 
directă împotriva asiguratorului în statul 
membru în care își au domiciliul.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 13 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre își acordă asistența 
reciprocă necesară pentru punerea în 

(1) Statele membre își acordă asistența 
reciprocă necesară pentru punerea în 
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aplicare a prezentei directive. aplicare a prezentei directive, în cooperare 
cu autoritățile locale și regionale, atunci 
când acestea sunt responsabile de 
sistemul de sănătate.

Or. en
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