
1 
 

CONFORM CU ORIGINALUL 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Nr.4c-19/126/08.06.2022 
Către 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 
privind 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Un spaţiu european al 
datelor privind sănătatea: valorificarea puterii datelor privind sănătatea în sprijinul 

cetăţenilor, al pacienţilor şi al inovării 
 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și 
Protocolului nr.2, anexate TUE și Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 19.05.2022, 
pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu prezenta comunicare. 

Spațiul european al datelor privind sănătatea (EDHS) este un cadru de schimb de date 
specifice sănătății, care stabilește norme clare, standarde și practici comune, infrastructuri și un 
cadru de guvernanță pentru utilizarea datelor electronice privind sănătatea de către pacienți și în 
scopuri de cercetare, inovare, elaborare a politicilor, siguranța pacienților, statistici sau de 
reglementare. 

Spațiul european al datelor privind sănătatea va permite persoanelor fizice din întreaga UE 
să își exercite pe deplin drepturile asupra datelor lor medicale. Cetățenii vor fi în măsură să 
acceseze și să partajeze cu ușurință aceste date, păstrând în același timp un control mai mare, în 
deplină conformitate cu abordarea generală în UE în materie de protecție a datelor. Datorită unei 
mai bune interoperabilități, profesioniștii din domeniul sănătății vor putea avea acces la istoricul 
medical al pacientului, îmbogățind astfel baza de informații relevante pentru deciziile privind 
tratamentul și diagnosticarea, inclusiv atunci când datele pacienților se află în altă țară din UE. 
Prin consolidarea interoperabilității pentru a sprijini schimbul de date între furnizorii de asistență 
medicală în interiorul țărilor și la nivel transfrontalier, furnizorii de asistență medicală vor evita 
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duplicarea testelor, ceea ce va avea efecte pozitive pentru pacienți și asupra costurilor asistenței 
medicale.  

Cercetătorii vor beneficia, de asemenea, de o modalitate mai directă de obținere a accesului 
la date într-un cadru fiabil și sigur. Cercetătorii vor avea acces la volume mai mari de date de înaltă 
calitate. Aceștia vor putea accesa datele într-un mod mai eficient și mai puțin costisitor, prin 
intermediul unui organism de acces la date care garantează confidențialitatea datelor pacienților. 

Autoritățile de reglementare și factorii de decizie vor avea, de asemenea, acces mai ușor la 
datele medicale pentru a elabora politici și pentru a asigura o mai bună funcționare a sistemelor de 
sănătate. Acest lucru va duce la un acces mai bun la asistență medicală, la costuri reduse, la o 
eficiență sporită, la sisteme de sănătate mai reziliente, la noi activități de cercetare și inovare și va 
permite elaborarea mai multor politici bazate pe date concrete.  

Industria va beneficia, la nivelul UE, de o piață pentru sistemele de dosare electronice de 
sănătate, cu aceleași standarde și specificații. O mai mare disponibilitate a datelor electronice 
privind sănătatea va îmbunătăți sănătatea oamenilor, va facilita producția de medicamente și 
dispozitive inovatoare care oferă asistență medicală mai bună și mai personalizată. Industria va fi 
în măsură să dezvolte noi dispozitive care utilizează tehnologia inteligenței artificiale. 

Normele Spațiului european al datelor privind sănătatea privind reutilizarea datelor 
medicale se bazează pe cadrul introdus de Legea privind guvernanța datelor. Va fi creat un nou 
Comitet pentru spațiul european al datelor privind sănătatea, alcătuit din reprezentanți ai 
autorităților digitale din domeniul sănătății și ai noilor organisme de acces la datele medicale din 
toate statele membre, din Comisie și din observatori. Acesta va contribui la o aplicare coerentă a 
normelor în întreaga UE, inclusiv prin consilierea Comisiei Europene, cooperând în același timp 
cu alte organisme și părți interesate ale UE, cum ar fi organizațiile pacienților. Statele membre vor 
coopera, de asemenea, la nivelul UE în ceea ce privește două infrastructuri digitale transfrontaliere 
pentru a permite schimbul de date (una pentru utilizările primare ale datelor medicale și alta pentru 
utilizările secundare ale datelor medicale). 

Pentru ca EHDS să devină realitate, digitalizarea este necesară la nivel național. În același 
timp, este necesar să se creeze infrastructuri interoperabile la nivelul UE pentru a permite utilizarea 
transfrontalieră a datelor medicale în UE. Prin urmare, atât statele membre, cât și Comisia vor 
sprijini EHDS în cadrul diferitelor fonduri și instrumente ale UE.  

Statele membre au prevăzut în buget 12 miliarde EUR pentru investiții în sănătatea digitală 
în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Fondul european de dezvoltare regională și 
InvestEU oferă noi oportunități de investiții. În plus, Comisia va pune la dispoziție peste 810 
milioane EUR pentru a sprijini EHDS. 280 de milioane EUR vor fi disponibile în cadrul 
programului EU4Health, iar restul va fi finanțat prin programul Europa digitală, Mecanismul 
pentru interconectarea Europei și Orizont Europa. 

EHDS va permite ca datele medicale să aibă o contribuție vitală la inovare, cercetare și 
dezvoltarea de noi medicamente și tratamente. Prin urmare, acesta va sprijini cu fermitate Strategia 
farmaceutică pentru Europa și activitatea HERA. 
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Datorită EHDS, cetățenii vor avea acces imediat, gratuit și ușor la datele lor în format 
electronic. Ei pot partaja cu ușurință aceste date cu alți profesioniști din domeniul sănătății în 
interiorul statelor membre și la nivel transfrontalier, pentru a îmbunătăți furnizarea de îngrijiri de 
sănătate. Cetățenii vor avea acces deplin asupra datelor lor și vor putea adăuga informații, rectifica 
date eronate, restricționa accesul altor persoane și obține informații cu privire la modul în care sunt 
utilizate datele lor și în ce scop.  

Statele membre se vor asigura că dosarele de sănătate ale pacienților, prescripțiile 
electronice, imaginile medicale și rapoartele de imagistică medicală, rezultatele de laborator și 
biletele de externare sunt eliberate și acceptate într-un format european comun.  

Interoperabilitatea și securitatea vor deveni cerințe obligatorii. Producătorii de sisteme de 
evidență electronică a datelor privind sănătatea vor trebui să certifice respectarea acestor standarde. 

Pentru a garanta faptul că drepturile cetățenilor sunt protejate, toate statele membre trebuie 
să desemneze autorități în domeniul sănătății digitale. Aceste autorități vor participa la o 
infrastructură digitală transfrontalieră (MyHealth@EU) care va sprijini pacienții să-și partajeze 
datele la nivel transfrontalier.  

EHDS creează un cadru legal solid pentru utilizarea datelor privind sănătatea în scopuri de 
cercetare, inovare, sănătate publică, elaborarea politicilor și reglementare. În condiții stricte, 
cercetătorii, inovatorii, instituțiile publice sau întreprinderile din sectorul medical vor avea acces 
la cantități mari de date privind sănătatea de înaltă calitate, esențiale pentru dezvoltarea unor 
tratamente, vaccinuri sau dispozitive medicale care vor salva vieți omenești și pentru asigurarea 
unui acces mai bun la îngrijiri de sănătate și la sisteme de sănătate mai reziliente.  

Pentru a obține acces la astfel de date, cercetătorii, întreprinderile sau instituțiile vor solicita 
o autorizație din partea organismului de acces la datele privind sănătatea, care urmează să fie 
înființat în fiecare stat membru. Accesul va fi permis numai dacă datele solicitate sunt utilizate în 
scopuri specifice, în medii închise și sigure și fără a dezvălui identitatea persoanelor vizate. De 
asemenea, este strict interzisă utilizarea datelor pentru decizii care sunt în detrimentul persoanelor, 
cum ar fi elaborarea unor produse sau servicii dăunătoare sau majorarea unei prime de asigurare. 

Organismele de acces la datele privind sănătatea vor fi conectate la noua infrastructură 
descentralizată a UE pentru utilizare secundară (HealthData@EU), care va fi creată pentru a 
sprijini proiectele transfrontaliere. 
Având în vedere: 
 Fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană 
 Nota de informare trasmisă de Ministerul Afacerilor Externe 
Membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, întruniți în ședința din 8 

iunie 2022 au hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte un proiect de opinie favorabil asupra 
acestei comunicări. 
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BOGDAN-GRUIA IVAN 


