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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea salută sporirea gradului de certitudine juridică prin hotărârile Curţii de Justiţie 
privind dreptul pacienţilor de a primi asistenţă medicală într-un alt stat membru decât cel de 
origine. Raportoarea subliniază că această chestiune este de o importanţă directă pentru viaţa 
cotidiană şi bunăstarea multor cetăţeni ai UE, dat fiind în special indicele din ce în ce mai 
ridicat de îmbătrânire a populaţiei.

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

Raportoarea observă în continuare importanţa interacţiunii dintre directivă şi Regulamentul 
nr. 1408/711 şi rolul complementar al acesteia. Într-adevăr, este important să ia în considerare 
faptul că propunerea nu urmăreşte să înlocuiască actualul cadru privind asistenţa medicală 
transfrontalieră menţionat în respectivul regulament. În fapt, Regulamentul nr. 1408/71 
organizează coordonarea sistemelor de securitate socială, în timp ce dispoziţiile privind 
drepturile prevăzute în propunerea de directivă şi 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 cetăţenilor UE dreptul de a solicita îngrijiri nespitaliceşti pe 
teritoriul altui stat membru fără a fi necesară obţinerea unei autorizaţii prealabile emise de 
propriul sistem naţional de sănătate. Pacienţii vor trebui mai întâi să plătească pentru îngrijire 
şi apoi să solicite rambursarea de către sistemele naţionale. Conform propunerii, rambursarea 
va acoperi costurile îngrijirilor medicale care ar fi fost rambursate de sistemul naţional de 
securitate socială dacă îngrijirile ar fi fost acordate pe teritoriul naţional.

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

Acestea fiind spuse, raportoarea ar dori să sublinieze o chestiune pendinte, şi anume că 
Parlamentul aşteaptă studiul promis de Comisie privind prejudiciul în cazuri de vătămare 
corporală. Ţinând 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 şi pentru familiile acestora circulând în interiorul Comunităţii, JO L 148,
5.6.1974, p. 35.
2 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea 
aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I), JO L 177, 4.7.2008, p. 6.
3 Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11.07.07 privind legea 
aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II), JO L 199, 31.07.07, p. 40.
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În final, în ceea ce priveşte competenţa şi domeniul de aplicare al Regulamentului Bruxelles 
I1, raportoarea consideră că, dacă sunt îndeplinite condiţiile enunţate în hotărârea Curţii de 
Justiţie în cauza Odenbreit2, partea vătămată, victimă a neglijenţei medicale, ar trebui să poată 
introduce o acţiune directă împotriva asiguratorului acestuia/acesteia în statul membru în care 
îşi are domiciliul persoana vătămată.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind aplicarea 
drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei 
medicale transfrontaliere

Propunere de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind aplicarea 
drepturilor pacienţilor de acces la o 
asistenţă medicală sigură, de înaltă 
calitate şi eficientă, în condiţii echitabile

Justificare

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

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

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, 
recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi 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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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
de mai sus, în cazul cererilor de 
despăgubiri pretinse în temeiul 
răspunderii contractuale sau 
necontractuale, legea aplicabilă se 
stabileşte în conformitate cu dispoziţiile 
Regulamentului (CE) nr. 593/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă 
obligaţiilor contractuale (Roma I)1 şi ale 
Regulamentului (CE) nr. 864/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă 
obligaţiilor necontractuale (Roma II)2. 
Competenţa judiciară ar trebui stabilită în 
conformitate cu dispoziţiile 
Regulamentului (CE) nr. 44/2001 din 22 
decembrie 2000 privind competenţa 
judiciară, recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor în materie civilă şi 
comercială3, înţelegându-se că părţile 
vătămate pot introduce o acţiune directă 
împotriva asiguratorului lor în statul 
membru în care acestea îşi au domiciliul, 
în cazul în care îndeplinesc condiţiile 
necesare.
1JO L 177, 4.7.2008, p. 6.
2JO L 199, 31.7.2007, p. 40.
3JO L 12, 16.1.2001, p. 1.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta directivă stabileşte un cadru 
general pentru accesul cetăţenilor UE la 
asistenţă medicală sigură, de înaltă 

Adlib Express Watermark



PE418.180v02-00 6/10 AD\769033RO.doc

RO

calitate şi eficiente. calitate şi eficientă, în condiţii echitabile şi 
creează mecanisme de cooperare între 
state membre în materie de asistenţă 
medicală, respectând competenţele 
naţionale referitoare la organizarea şi 
acordarea asistenţei medicale.

Justificare

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

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

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

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

Amendamentul 4

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 
garanţie sau un acord similar, echivalente 
sau asemănătore în ceea ce priveşte 
scopul lor, adecvate naturii şi importanţei 
riscului tratamentului furnizat pe teritoriul 
statelor membre;

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

Justificare

Problema constă în faptul că textul eliminat ar putea legitima elaborarea unor sisteme de 
indemnizare discreţionare.
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele aplicabile asistenţei medicale 
acordate într-un alt stat membru

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

Justificare

În cadrul acestei dispoziţii este necesar să se facă distincţia între normele care se aplică 
serviciilor de asistenţă medicală şi legea aplicabilă tuturor cererilor de despăgubiri care ar 
putea rezulta din prestarea serviciilor respective.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care asistenţa 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 asistenţă medicală îşi are domiciliul, 
este înregistrat sau stabilit, un astfel de 
serviciu de asistenţă medicală este furnizat 
în conformitate cu legislaţia statului 
membru în care se desfăşoară tratamentul, 
conform articolului 5.

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazurile în care dispoziţiile 
sanitare dintr-un alt stat membru decât 
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cel în care pacientul este asigurat dau 
naştere la cereri de despăgubiri în temeiul 
răspunderii contractuale sau 
necontractuale, legea aplicabilă se 
stabileşte în conformitate cu dispoziţiile 
Regulamentului (CE) nr. 593/2008 şi ale 
Regulamentului (CE) nr. 864/2007. 
Competenţa judiciară se stabileşte în 
conformitate cu dispoziţiile 
Regulamentului (CE) nr. 44/2001, 
înţelegându-se că părţile vătămate pot 
introduce o acţiune directă împotriva 
asiguratorului lor în statul membru în 
care acestea îşi au domiciliul, în cazul în 
care îndeplinesc condiţiile necesare.

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) furnizează informaţii şi asistenţă 
pacienţilor în calitate de părţi vătămate, în 
cazul în care aceştia introduc o acţiune 
directă împotriva asiguratorului în statul 
membru în care îşi au domiciliul.

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

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

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre îşi acordă asistenţa 
reciprocă necesară pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive.

(1) Statele membre îşi acordă asistenţa 
reciprocă necesară pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive, în cooperare 
cu autorităţile locale şi regionale, atunci 
când acestea sunt responsabile de 
sistemul de sănătate.
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