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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Com base no artigo 95.º do Tratado, a presente Directiva propõe o estabelecimento de um 
quadro comunitário para a prestação de cuidados de saúde transfronteiriços, incluindo a 
definição de conceitos jurídicos e o estabelecimento de disposições gerais. A Directiva 
descreve igualmente a coerência existente com outras políticas comunitárias. A directiva 
proposta aplica-se à prestação de cuidados de saúde, independentemente da forma como são 
organizados, prestados ou financiados.

Numa panorâmica geral, a comissão EMPL manifesta-se favorável quanto ao objectivo da 
directiva proposta. Neste contexto, realça que, para que os cidadãos possam fazer uma escolha 
deliberada, é extremamente importante garantir informação clara e um quadro transparente 
para a prestação dos cuidados de saúde transfronteiriços na UE. Para além disso, os cuidados 
de saúde prestados devem ser seguros e de elevada qualidade.
Atendendo ao facto de que os doentes são obrigados a pagar antecipadamente pelo 
tratamento, os procedimentos de reembolso das despesas devem ser claros e transparentes.

Tendo em conta o seu âmbito de competências, a Comissão EMPL dedicou especial atenção 
aos seguintes aspectos:

Regulamentos relativos à coordenação dos regimes de segurança social

A presente Directiva não tem como objectivo alterar o quadro já existente para a coordenação 
dos regimes de segurança social. Com efeito, este quadro permanecerá em vigor, com todos 
os princípios gerais em que a regulamentação relativa a essa coordenação se baseia. A 
Comissão EMPL saúda esta abordagem, mas considera surpreendente que se proponham 
normas distintas daquelas estabelecidas no regulamento relativo à coordenação, para o 
reembolso de despesas. A principal fonte de preocupação reside no facto de se necessitar de 
um novo sistema de administração, o que conduzirá a um aumento desnecessário e indesejado 
de formalidades administrativas e de normas pouco claras. Por este motivo, a Comissão 
EMPL propõe que sejam aplicadas as mesmas normas de reembolso de despesas tal como 
estabelecidas no regulamento.

Quadro para o reconhecimento mútuo das qualificações profissionais

A presente proposta aplica-se, igualmente, sem prejuízo do quadro existente para o 
reconhecimento mútuo das qualificações profissionais, tal como estabelecido pela Directiva 
2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro de 2005, relativa ao 
reconhecimento das qualificações profissionais. A Comissão EMPL apoia inteiramente este 
princípio.

Igualdade racial

A comissão EMPL realça que a igualdade de acesso para todos deve constituir um dos 
principais objectivos da presente Directiva. 

Informação
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O parecer realça a importância geral de fornecer aos doentes informação útil e clara 
relativamente à qualidade da prestação de cuidados (nomeadamente, informação sobre os 
hospitais). Insiste-se igualmente na importância de conhecer as especializações e os resultados 
dos prestadores de cuidados de saúde, para que seja possível fazer uma escolha informada do 
hospital que melhor poderá responder às necessidades específicas de um doente e estabelecer 
uma lista de centros de excelência na Europa.
Avaliação

No que diz respeito à recolha de dados para fins de controlo (artigo 18.º), salienta-se que essa 
recolha deverá ajudar a avaliar em que medida a Directiva cumpre o objectivo de melhorar a 
qualidade dos cuidados de saúde em geral e, mais especificamente, se assegura o respeito do 
princípio do acesso para todos. Este deverá constituir um dos pontos focais abordados nos 
relatórios mencionados (artigo 20.º).

Definições

As definições de "cuidados de saúde" e "profissional de saúde" carecem de clareza e são 
susceptíveis de causar contradições e/ou ambiguidades. Por conseguinte, a Comissão EMPL 
introduz a definição de "prestações em espécie", em conformidade com o Regulamento n.º 
883/04.

No respeitante às definições, a Comissão EMPL convida, nos considerandos, a Comissão e os 
Estados-Membros a terem em conta o reconhecido impacto positivo das curas termais na 
convalescença e na preservação da saúde humana.

Nos considerandos, aborda-se também a igualdade de acesso aos centros europeus de 
referência.

Observações na generalidade

 Os serviços de saúde e os serviços sociais de interesse geral desempenham um papel 
fundamental no quadro do modelo social europeu. A Comissão EMPL insta, por 
conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a reconhecer este papel no contexto da 
aplicação do direito relativo ao mercado interno e do direito em matéria de concorrência; 
sublinha a insuficiência do financiamento dos serviços em causa, que é gritante em alguns 
dos novos Estados-Membros;

 A liberalização dos serviços de saúde pode dar azo a disparidades mais acentuadas em 
termos de equidade de acesso a cuidados de saúde de elevada qualidade;

 A assistência sanitária e social de elevada qualidade e baseada na comunidade, 
desenvolvida, na medida do possível, em cooperação com os utentes e os doentes, pode 
desempenhar um papel importante na luta contra a pobreza e a exclusão social;

 As desigualdades em termos de desempenho em matéria de saúde, quer entre os Estados-
Membros, quer a nível dos mesmos, continuam a ser importantes; insta os Estados-
Membros a combater essas desigualdades, nomeadamente garantindo o acesso de todos 
aos cuidados de saúde.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Segundo a Comunicação da 
Comissão, de 26 de Fevereiro de 2007, 
intitulada "Análise da realidade social -
Relatório intercalar para o Conselho 
Europeu da Primavera de 2007"1, embora 
os Estados-Membros da União Europeia 
façam parte do grupo dos países mais 
ricos do mundo, surgem novos padrões de 
pobreza e desigualdade que afectam a 
saúde das pessoas, tais como o aumento 
dos casos de obesidade e dos problemas de 
saúde mental.
1 COM(2007)0063

Justificação

Realça que a assistência sanitária e social baseada na comunidade pode desempenhar um 
papel importante na luta contra a pobreza e a exclusão social.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) As disparidades existentes entre os 
objectivos de política de saúde e os 
objectivos do mercado interno dos 
serviços torna necessário que, em caso de 
conflito, prevaleçam sempre os objectivos 
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de política de saúde por razões imperiosas 
de interesse geral (ou seja, saúde pública, 
objectivos sociais, manutenção do 
equilíbrio financeiro do regime de 
segurança social, entre outros).

Justificação

Garantem-se, deste modo, entre outros aspectos, a primazia dos objectivos de política de 
saúde e a prossecução do objectivo da Comissão de melhorar os cuidados de saúde.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) No Livro Branco, de 23 de Outubro 
de 2007, intitulado “Juntos para a saúde: 
uma abordagem estratégica para a UE 
(2008-2013)1”, a Comissão estabelece 
uma primeira estratégia da UE em 
matéria de saúde para as acções da 
Comunidade nesse domínio.
1 COM(2007)0630

Justificação

A Comunicação baseia-se num compromisso assumido pelos Estados-Membros e pela 
Comunidade no sentido de respeitar valores e princípios comuns em matéria de política de 
saúde. A resolução do Parlamento salienta que a saúde deve ser entendida como uma das 
questões mais importantes a nível social e político e da qual depende o futuro da União 
Europeia.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os serviços de saúde e os serviços
sociais de interesse geral desempenham 
um papel fundamental no quadro do 
modelo social europeu, mas são 
insuficientemente financiados em certos 
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Estados-Membros. A Comissão e os 
Estados-Membros reconhecem este papel 
no contexto da aplicação do direito 
relativo ao mercado interno e do direito 
em matéria de concorrência.

Justificação

Reitera os pontos de partida gerais no contexto da abordagem do sistema de saúde.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Os serviços de saúde e os serviços 
sociais de interesse geral desempenham 
um papel fundamental no quadro do 
modelo social europeu, mas são 
insuficientemente financiados em certos 
Estados-Membros. Os Estados-Membros e 
a Comissão deveriam ter mais em conta 
esta função primordial dos serviços de 
saúde em toda a legislação.

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) A liberalização dos serviços de 
saúde pode dar azo a disparidades mais 
acentuadas em termos de equidade de 
acesso a cuidados de saúde de elevada 
qualidade e, por conseguinte, não 
constitui o objectivo da presente directiva.
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Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-D) Uma assistência sanitária e social 
de elevada qualidade e baseada na 
comunidade, desenvolvida, na medida do 
possível, em cooperação com os utentes e 
os doentes, pode desempenhar um papel 
importante na luta contra a pobreza e a 
exclusão social.

Justificação

Este constitui um dos elementos chave da resolução mencionada no considerando 1.

Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 4-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-E) As desigualdades em termos de 
desempenho em matéria de saúde, quer 
entre os Estados-Membros, quer a nível 
dos mesmos, continuam a ser 
consideráveis. Os Estados-Membros 
devem combater essas desigualdades, 
garantindo, nomeadamente, o acesso de 
todos aos cuidados de saúde. 

Justificação

As pedras angulares de todas as políticas em matéria de cuidados de saúde devem ter como 
objectivo garantir o acesso de todos aos mesmos.

Alteração 9
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Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Como confirmado pelo Tribunal de 
Justiça, em várias ocasiões, e embora 
reconhecendo a sua natureza específica, 
todos os tipos de cuidados médicos estão 
abrangidos pelo âmbito do Tratado.

(5) Como confirmado pelo Tribunal de 
Justiça, em várias ocasiões, e embora 
reconhecendo a sua natureza específica, os 
serviços médicos oferecidos mediante 
remuneração estão abrangidos pelo 
âmbito das disposições do Tratado CE 
sobre a liberdade de prestação de serviços.

Justificação

 Dado que a directiva aborda especificamente a livre circulação dos serviços, é importante 
referir as disposições pertinentes do Tratado CE. A alteração específica igualmente - em 
conformidade com a jurisprudência constante do TJE - que os serviços médicos estão 
abrangidos pelo âmbito dessas disposições do Tratado CE se forem oferecidos mediante 
remuneração (ver, por exemplo, C-372/04, Watts, n.º 86). 

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 8

 Texto da Comissão Alteração

(8) A presente directiva tem como 
objectivo estabelecer um quadro geral 
para a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade na Comunidade, e 
garantir a mobilidade dos doentes, a 
liberdade de prestação de cuidados de 
saúde e um elevado nível de protecção da 
saúde, respeitando simultaneamente as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pela definição das prestações de segurança 
social no domínio da saúde e, em 
particular, as prestações de doença, e pela 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde e dos tratamentos médicos. 

(8) A presente directiva tem como 
objectivo estabelecer regras para o acesso 
a cuidados de saúde seguros e de 
qualidade noutro Estado-Membro e criar 
mecanismos de cooperação no domínio 
dos cuidados de saúde entre os Estados-
Membros, respeitando plenamente as 
competências nacionais para organizar e 
prestar cuidados de saúde, em 
conformidade com os princípios do acesso 
universal, da solidariedade, da 
acessibilidade, da equidade territorial e do 
controlo democrático. Respeita 
inteiramente as responsabilidades dos 
Estados-Membros pelos cuidados de 
saúde, em conformidade com o Tratado, 
incluindo a definição das prestações de 
segurança social no domínio da saúde e, 
em particular, as prestações de doença, e 
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pela organização e prestação dos cuidados 
de saúde e dos tratamentos médicos.

Alteração 11

Proposta de directiva
Considerando 8

 Texto da Comissão Alteração

(8) A presente directiva tem como 
objectivo estabelecer um quadro geral para 
a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade na Comunidade, e 
garantir a mobilidade dos doentes, a 
liberdade de prestação de cuidados de 
saúde e um elevado nível de protecção da 
saúde, respeitando simultaneamente as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pela definição das prestações de segurança 
social no domínio da saúde e, em 
particular, as prestações de doença, e pela 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde e dos tratamentos médicos.

(8) A presente directiva tem como 
objectivo estabelecer um quadro geral para 
a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade na Comunidade, e 
garantir a mobilidade dos doentes, um 
melhor equilíbrio entre os direitos 
individuais dos doentes relativamente à 
mobilidade e a manutenção da capacidade 
de regulamentação nacional em benefício 
de todos, a liberdade de prestação de 
cuidados de saúde e um elevado nível de 
protecção da saúde, respeitando 
simultaneamente as responsabilidades dos 
Estados-Membros pela definição das 
prestações de segurança social no domínio 
da saúde e, em particular, as prestações de 
doença, e pela organização e prestação dos 
cuidados de saúde e dos tratamentos 
médicos.

Alteração 12

Proposta de directiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Ao definirem as políticas em 
matéria de cuidados de saúde, a Comissão 
e os Estados-Membros devem ter em 
conta o reconhecido impacto positivo das 
curas termais na convalescença e na 
preservação da saúde.
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Justificação

A presente alteração deve ser considerada em conjunto com a alteração 2. As curas termais 
podem desempenhar um papel importante na prevenção de problemas de saúde, mas também 
na sua resolução. Os Estados-Membros, a Comissão e as companhias de seguros de saúde 
devem estudar as vantagens deste tipo de tratamentos.

Alteração 13

Proposta de directiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Ao aplicarem a presente Directiva, 
os Estados-Membros devem ter em conta 
a Resolução do Parlamento Europeu, de 
29 de Maio de 1997, sobre o estatuto da 
medicina não convencional1.
1 JO C 182 de 16.6.1997, p.67.

Justificação

Atendendo ao facto de que muitas pessoas nos Estados-Membros recorrem a estes tipos de 
medicina e terapia, a resolução apela à Comissão para que dê início a um processo de 
reconhecimento da medicina não-convencional.

Alteração 14

Proposta de directiva
Considerando 14-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(14-B) A fim de assegurar que não sejam 
criados novos entraves à livre circulação 
dos trabalhadores do sector da saúde e de 
garantir a segurança dos doentes, devem 
ser previstas normas idênticas de 
segurança no trabalho para os 
trabalhadores do sector, especialmente 
com vista a evitar riscos de infecções 
causadas por acidentes no local de 
trabalho, tais como ferimentos com 
seringas, que podem dar origem a 
infecções potencialmente fatais, incluindo 
a hepatite B, a hepatite C e o VIH, como 
refere a resolução do Parlamento 
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Europeu, de 6 de Julho de 2006, que 
contém recomendações à Comissão sobre 
a protecção dos trabalhadores do sector 
da saúde contra infecções transmitidas 
por via sanguínea na sequência de 
ferimentos com seringas1.
1 JO C 303 E de 13.12.2006, p. 754.

Justificação

A disparidade das normas de segurança no trabalho aplicáveis aos trabalhadores do sector 
da saúde pode constituir um sério entrave à livre circulação desses trabalhadores. A 
protecção dos trabalhadores da saúde de ferimentos com seringas deve ser especialmente 
focada, pois representa uma diferença considerável e importante nas normas de segurança 
no trabalho à escala da União Europeia.

Alteração 15

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Os Estados-Membros devem, 
nomeadamente, assegurar um nível
elevado de protecção com vista a proteger 
os doentes, os trabalhadores e todas as 
demais pessoas que tenham motivos para 
entrar em estabelecimentos de saúde 
contra infecções associadas aos cuidados 
de saúde, já que estas representam uma 
séria ameaça à saúde pública, 
especialmente no caso dos cuidados de 
saúde transfronteiriços. Devem ser 
aplicadas todas as medidas preventivas 
adequadas, incluindo normas de higiene e 
procedimentos de rastreio para 
diagnóstico, a fim de evitar ou minimizar 
os riscos de infecções associadas aos 
cuidados de saúde.

Justificação

 A Comissão Europeia deverá publicar em 2008 a sua comunicação sobre segurança dos 
doentes e infecções associadas aos cuidados de saúde. Também o Conselho se comprometeu 
a adoptar um texto comum sobre esta matéria num futuro próximo. Por conseguinte, o 
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Parlamento Europeu deve assegurar a inclusão deste matéria, uma vez que as infecções 
associadas aos cuidados de saúde não respeitam as fronteiras geográficas, pelo que a 
questão deve figurar num texto legislativo que regulamente os aspectos transfronteiriços dos 
cuidados de saúde.

Alteração 16

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os doentes que procurem receber 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro 
em circunstâncias diferentes das previstas 
no âmbito da coordenação dos regimes de 
segurança social, estabelecida pelo 
Regulamento (CE) n.º 1408/71, também 
devem poder beneficiar dos princípios de 
livre circulação dos serviços, em 
conformidade com o Tratado e com as 
disposições da presente directiva. Deve ser 
garantida a assunção dos custos desses 
cuidados de saúde aos doentes, num 
montante no mínimo equivalente ao do 
reembolso devido caso fossem prestados 
cuidados idênticos ou semelhantes no 
Estado-Membro de inscrição. Esta medida 
respeita plenamente a responsabilidade dos 
Estados-Membros pela determinação do 
nível de cobertura dos riscos de doença que 
pretendam garantir aos seus cidadãos e 
evita qualquer efeito significativo no 
financiamento dos sistemas nacionais de 
saúde. Contudo, os Estados-Membros 
podem prever disposições na sua legislação 
nacional, tendo em vista o reembolso dos 
custos dos tratamentos de acordo com as 
tarifas em vigor no Estado-Membro de 
tratamento, caso isso seja mais vantajoso 
para o doente. Tal pode suceder, em 
particular, com qualquer tratamento 
realizado através das redes europeias de 
referência, como referido no artigo 15.º 
desta directiva.

(21) Os doentes que procurem receber 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro 
em circunstâncias diferentes das previstas 
no âmbito da coordenação dos regimes de 
segurança social, estabelecida pelo 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71, também 
devem poder beneficiar dos princípios de 
livre circulação dos serviços, em 
conformidade com o Tratado e com as 
disposições da presente directiva. Deve ser 
garantida a assunção dos custos desses 
cuidados de saúde aos doentes, num 
montante no mínimo equivalente ao 
reembolso por tratamento idêntico ou 
igualmente eficaz para o doente, caso 
fossem prestados no Estado-Membro de 
inscrição. Esta medida respeita plenamente 
a responsabilidade dos Estados-Membros 
pela determinação do nível de cobertura 
dos riscos de doença que pretendam 
garantir aos seus cidadãos e evita qualquer 
efeito significativo no financiamento dos 
sistemas nacionais de saúde. Contudo, os 
Estados-Membros podem prever 
disposições na sua legislação nacional, 
tendo em vista o reembolso dos custos dos 
tratamentos de acordo com as tarifas em 
vigor no Estado-Membro de tratamento, 
caso isso seja mais vantajoso para o 
doente. Tal pode suceder, em particular, 
com qualquer tratamento realizado através 
das redes europeias de referência, como 
referido no artigo 15.º desta directiva.
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Justificação

 A jurisprudência do TJCE não inclui a referência a "cuidados de saúde semelhantes". Por 
razões de segurança jurídica e de coerência com as regras de coordenação dos regimes de 
segurança social, o conceito de "semelhante" deve ser substituído por "igualmente eficaz 
para o doente." O que está de acordo com a interpretação pelo TJCE da noção de 
"tratamento" no artigo 22.º do Regulamento n.º 1408/71 (novo artigo 20.º do Regulamento n.º 
883/2004) (ver por exemplo C-372/04, Watts, n.º 61).

Alteração 17

Proposta de directiva
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) A presente directiva reconhece que 
o direito ao tratamento nem sempre é 
determinado pelos Estados-Membros a 
nível nacional e que nem todos os 
Estados-Membros têm um lista definida 
dos serviços que prestam ou não. Os 
Estados-Membros devem conservar o 
direito de organizar os seus próprios 
serviços de saúde e de segurança social de 
tal modo que a disponibilidade dos 
tratamentos e o direito a eles possa ser 
determinada a nível regional ou local.

Justificação

 Certos sistemas de saúde não têm critérios de elegibilidade a nível nacional para determinar 
o acesso a tratamentos particulares ou a um "pacote de cuidados de saúde" a que todos os 
seus beneficiários têm automaticamente direito. A directiva deveria reconhecer plenamente 
que certos Estados-Membros se apoiam em processos de decisão sub-nacionais acordados 
para a programação e o financiamento dos sues sistemas de saúde.

Alteração 18

Proposta de directiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Não existe uma definição comum 
para a noção de «cuidados hospitalares» 
nos diferentes sistemas de saúde da 

(30) Não existe uma definição comum 
para a noção de «cuidados hospitalares» 
nos diferentes sistemas de saúde da 
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Comunidade, podendo as diferentes 
interpretações constituir um obstáculo à 
liberdade dos doentes receberem cuidados 
de saúde. Para superar esse obstáculo, é 
necessário estabelecer uma definição, a 
nível comunitário, para a noção de 
«cuidados hospitalares». De um modo 
geral, este conceito significa os cuidados 
que exigem o internamento do doente. 
Contudo, seria apropriado submeter 
igualmente ao mesmo regime adoptado 
para os cuidados hospitalares outros tipos 
de cuidados de saúde, nomeadamente os 
tratamentos que exigem um elevado nível 
de especialização e de investimento em 
infra-estruturas ou equipamentos médicos 
(p. ex., «scanners» de alta tecnologia 
utilizados para os diagnósticos), ou que 
envolvam tratamento com um risco 
especial para o doente ou a população (p. 
ex., o tratamento de doenças infecciosas 
graves). A Comissão elaborará uma lista 
regularmente actualizada desses 
tratamentos, através do procedimento de 
comitologia.

Comunidade, podendo as diferentes 
interpretações constituir um obstáculo à 
liberdade dos doentes receberem cuidados 
de saúde. Para superar esse obstáculo, é 
necessário estabelecer uma definição, a 
nível comunitário, para a noção de 
«cuidados hospitalares». De um modo 
geral, este conceito significa os cuidados 
que exigem o internamento do doente. 
Contudo, seria apropriado submeter 
igualmente ao mesmo regime adoptado 
para os cuidados hospitalares outros tipos 
de cuidados de saúde, nomeadamente os 
tratamentos que exigem um elevado nível 
de especialização e de investimento em 
infra-estruturas ou equipamentos médicos 
(p. ex., «scanners» de alta tecnologia 
utilizados para os diagnósticos), ou que 
envolvam tratamento com um risco 
especial para o doente ou a população (p. 
ex., o tratamento de doenças infecciosas 
graves) para o qual é necessário 
planeamento a fim de manter a sua 
distribuição geográfica equilibrada, 
controlar os seus custos e prevenir 
qualquer desperdício significativo de 
recursos financeiros, técnicos e humanos. 
As autoridades competentes do 
Estado-Membro de inscrição elaborarão
uma lista regularmente actualizada desses 
tratamentos.

Justificação

 De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, a alteração reflecte a ideia de que 
os cuidados hospitalares estão intimamente relacionados com a necessidade de programar 
para assegurar o acesso permanente e suficiente a um leque equilibrado de tratamentos 
hospitalares, controlando simultaneamente os custos e assegurando a sustentabilidade do 
sistema de segurança social. Desde que o Estado-Membro de inscrição seja responsável 
pelos custos, compete a esse Estado-Membro elaborar a lista dos cuidados hospitalares.

Alteração 19
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Proposta de directiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) De acordo com a informação 
disponível, a aplicação dos princípios de 
livre circulação, no que se refere à 
utilização de cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro, e desde que tal seja 
realizado nos limites da cobertura 
garantida pelo regime de seguro de 
doença do Estado-Membro de origem, 
não afectará os sistemas de saúde dos 
Estados-Membros ou a sustentabilidade 
financeira dos seus sistemas de segurança 
social. No entanto, o Tribunal de Justiça 
reconheceu que a eventualidade de um 
desequilíbrio financeiro grave nos sistemas 
de segurança social ou o objectivo de 
proporcionar um serviço médico e 
hospitalar equilibrado e acessível a todos 
podem constituir razões imperiosas de 
interesse geral susceptíveis de justificar a 
imposição de uma barreira ao princípio da 
livre prestação de serviços. O Tribunal de 
Justiça reconheceu, ainda, que o número de 
hospitais, a sua distribuição geográfica, a 
forma como estão organizados, os 
equipamentos utilizados e mesmo a 
natureza dos serviços médicos que têm 
capacidade para oferecer, são questões que 
exigem obrigatoriamente um planeamento. 
A presente directiva deve prever um 
sistema de autorização prévia para a 
assunção dos custos dos cuidados 
hospitalares e especializados recebidos 
noutro Estado-Membro, a não ser que 
estejam reunidas as seguintes condições: a 
presente directiva deve prever um sistema 
de autorização prévia para a assunção dos 
custos dos cuidados hospitalares recebidos 
noutro Estado-Membro, quando estejam 
reunidas as seguintes condições: se o 
tratamento fosse prestado no seu 
território, seria suportado pelo sistema 
nacional de segurança social e a saída de 
doentes resultante da aplicação da 

(31) O Tribunal de Justiça reconheceu que 
há risco de um desequilíbrio financeiro 
grave nos sistemas de segurança social ou 
o objectivo de proporcionar um serviço 
médico e hospitalar equilibrado e acessível 
a todos podem constituir razões imperiosas 
de interesse geral susceptíveis de justificar 
a imposição de uma barreira ao princípio 
da livre prestação de serviços. O Tribunal 
de Justiça reconheceu, ainda, que o número 
de hospitais, a sua distribuição geográfica, 
a forma como estão organizados, os 
equipamentos utilizados e mesmo a 
natureza dos serviços médicos que têm 
capacidade para oferecer, são questões que 
exigem obrigatoriamente um planeamento. 
A presente directiva deve prever um 
sistema de autorização prévia para a 
assunção dos custos dos cuidados 
hospitalares e especializados recebidos 
noutro Estado-Membro, a não ser que 
estejam reunidas as seguintes condições: a 
presente directiva deve prever um sistema 
de autorização prévia para a assunção dos 
custos dos cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro. A autorização 
prévia é essencial para todos os cuidados 
hospitalares e especializados uma vez que 
fornece aos doentes a garantia de que 
serão tratados e que esse tratamento será 
coberto pelo seu sistema de segurança 
social.
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directiva afecta seriamente ou pode vir a 
afectar seriamente o equilíbrio financeiro 
do sistema de segurança social, o 
planeamento e a racionalização levados a 
cabo no sector hospitalar (para evitar a 
sobrecapacidade dos hospitais, o 
desequilíbrio na oferta de cuidados 
hospitalares e o desperdício logístico e 
financeiro), a manutenção de serviços 
médicos e hospitalares equilibrados e 
acessíveis a todos ou a capacidade de 
tratamento ou competência médica no 
território do Estado-Membro em causa. 
Dado que a avaliação precisa do impacto 
da saída esperada de doentes requer 
previsões e cálculos complexos, a 
directiva prevê a utilização de um sistema 
de autorização prévia sempre que existem 
razões suficientes para prever que o 
sistema de segurança social ficará 
seriamente comprometido. Esta 
possibilidade abrange igualmente os casos 
dos sistemas de autorização prévia já 
existentes, que estejam em conformidade 
com as condições estabelecidas no artigo 
8.º. 

Alteração 20

Proposta de directiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) De qualquer modo, se um 
Estado-Membro decidir aplicar um sistema 
de autorização prévia para a assunção dos 
custos relativos a cuidados hospitalares ou 
especializados fornecidos noutros Estados-
Membros em conformidade com as 
disposições da presente directiva, esses 
custos devem igualmente ser reembolsados 
pelo Estado-Membro de inscrição, num 
nível equivalente ao do reembolso devido 
se o doente tivesse recebido cuidados
idênticos ou semelhantes no país em que 
se encontra segurado, sem contudo exceder 

(32) De qualquer modo, se um 
Estado-Membro decidir aplicar um sistema 
de autorização prévia para a assunção dos 
custos relativos a cuidados hospitalares ou 
especializados fornecidos noutros Estados-
Membros em conformidade com as 
disposições da presente directiva, esses 
custos devem igualmente ser reembolsados 
pelo Estado-Membro de inscrição, num 
nível equivalente ao do reembolso devido 
se o doente tivesse recebido tratamento 
idêntico ou igualmente eficaz no país em 
que se encontra segurado, sem contudo 
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o custo real dos cuidados de saúde 
prestados. Todavia, sempre que estejam 
preenchidas as condições definidas no n.º 2 
do artigo 22.º do Regulamento (CE) n.º 
1408/71, a autorização e as prestações 
devem ser garantidas em conformidade 
com este regulamento. Tal aplica-se, em 
particular, sempre que a autorização seja 
concedida na sequência de recurso 
administrativo ou apreciação judicial do 
pedido de autorização e quando a pessoa 
em causa tenha recebido o tratamento 
noutro Estado-Membro. Nestes casos, os 
artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º da presente 
directiva não têm aplicação. Este 
procedimento respeita a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, onde se especifica que, 
em caso de indeferimento de um pedido de 
autorização que venha ulteriormente a ser 
considerado infundado, os doentes têm 
direito ao reembolso da totalidade dos 
custos de tratamentos recebidos noutro 
Estado-Membro, de acordo com a 
legislação do Estado-Membro em que os 
tratamentos tenham sido realizados.

exceder o custo real dos cuidados de saúde 
prestados. Todavia, sempre que estejam 
preenchidas as condições definidas no n.º 2 
do artigo 22.º do Regulamento (CE) n.º 
1408/71, a autorização e as prestações 
devem ser garantidas em conformidade 
com este regulamento. Tal aplica-se, em 
particular, sempre que a autorização seja 
concedida na sequência de recurso 
administrativo ou apreciação judicial do 
pedido de autorização e quando a pessoa 
em causa tenha recebido o tratamento 
noutro Estado-Membro. Nestes casos, os 
artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º da presente 
directiva não têm aplicação. Este 
procedimento respeita a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, onde se especifica que, 
em caso de indeferimento de um pedido de 
autorização que venha ulteriormente a ser 
considerado infundado, os doentes têm 
direito ao reembolso da totalidade dos 
custos de tratamentos recebidos noutro 
Estado-Membro, de acordo com a 
legislação do Estado-Membro em que os 
tratamentos tenham sido realizados.

Justificação

 A jurisprudência do TJCE não inclui a referência a "cuidados de saúde semelhantes". Por 
razões de certeza do direito e de coerência com as normas sobre a coordenação dos regimes 
de segurança social, a noção de "ou semelhantes" deve ser substituída por "ou igualmente 
eficazes para o paciente". O que está de acordo com a interpretação pelo TJCE da noção de 
"tratamento" no artigo 22.º do Regulamento n.º 1408/71 (novo artigo 20.º do Regulamento n.º 
883/2004) (ver por exemplo C-372/04, Watts, n.º 61).

Alteração 21

Proposta de directiva
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A)A recusa de autorização prévia não 
se pode basear apenas na existência de 
listas de espera para permitir o 
planeamento e gestão da prestação de 
cuidados hospitalares com base em 
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prioridades clínicas gerais 
predeterminadas sem proceder, numa 
base individual, a uma avaliação médica 
objectiva da situação clínica do doente, da 
história e da evolução provável da doença, 
do grau de dor suportado pelo doentes 
e/ou da natureza da sua incapacidade no 
momento em que foi apresentado ou 
renovado o pedido de autorização.

Justificação

A presente alteração clarifica as condições em que a autorização prévia pode ser recusada 
(ver C-372/04, caso Watts).

Alteração 22

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) É necessária uma informação 
adequada sobre todos os aspectos 
essenciais dos cuidados de saúde 
transfronteiriços, para permitir que os 
doentes exerçam na prática os seus direitos 
neste domínio. No que diz respeito aos 
cuidados de saúde transfronteiriços, o 
mecanismo mais eficaz para divulgar essa 
informação consiste na criação de pontos 
de contacto centrais, em cada Estado-
Membro, aos quais os doentes se poderão 
dirigir e que terão a capacidade de fornecer 
informação sobre os cuidados de saúde 
transfronteiriços, em função também dos 
sistemas de saúde de cada Estado-Membro. 
Uma vez que as questões relativas aos 
cuidados de saúde transfronteiriços 
exigirão, igualmente, uma cooperação 
entre as autoridades dos diferentes Estados-
Membros, os pontos de contacto centrais 
devem ainda funcionar em rede, 
possibilitando um tratamento mais eficaz 
dessas questões. Os pontos de contacto 
centrais deverão cooperar entre si e 
garantir uma escolha informada dos 

(34) É necessária uma informação 
adequada sobre todos os aspectos 
essenciais dos cuidados de saúde 
transfronteiriços, para permitir que os 
doentes exerçam na prática os seus direitos 
neste domínio. No que diz respeito aos 
cuidados de saúde transfronteiriços, o 
mecanismo mais eficaz para divulgar essa 
informação consiste na criação de pontos 
de contacto centrais, em cada Estado-
Membro, aos quais os doentes se poderão 
dirigir e que terão a capacidade de fornecer 
informação sobre os cuidados de saúde 
transfronteiriços, em função também dos 
sistemas de saúde de cada Estado-Membro.
Uma vez que as questões relativas aos 
cuidados de saúde transfronteiriços 
exigirão, igualmente, uma cooperação 
entre as autoridades dos diferentes Estados-
Membros, os pontos de contacto centrais 
devem ainda funcionar em rede, 
possibilitando um tratamento mais eficaz 
dessas questões. Os pontos de contacto 
centrais deverão cooperar entre si e 
garantir uma escolha informada dos 
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doentes em matéria de cuidados de saúde 
transfronteiriços. Deverão também 
fornecer informação sobre as opções 
disponíveis em caso de problema com a 
prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços, em especial sobre os 
mecanismos extrajudiciais de resolução 
dos litígios transfronteiriços.

doentes em matéria de cuidados de saúde 
transfronteiriços. Deverão também 
fornecer informação sobre as opções 
disponíveis em caso de problema com a 
prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços, em especial sobre os 
mecanismos extrajudiciais de resolução 
dos litígios transfronteiriços.  No 
desenvolvimento de acordos para a 
prestação de informação sobre cuidados 
de saúde transfronteiriços, os 
Estados-Membros deveriam ter em 
consideração a necessidade de prestar 
informação em formatos acessíveis e 
fontes potenciais de assistência adicional 
aos pacientes vulneráveis, deficientes e 
pessoas com necessidades complexas.

Justificação
 É vital que a informação sobre cuidados de saúde transfronteiriços seja disponível em 
formatos acessíveis. 

Alteração 23

Proposta de directiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Em particular, deverão ser conferidos 
poderes à Comissão para adoptar as 
seguintes medidas: elaborar uma lista dos 
tratamentos que, além dos tratamentos em 
regime de internamento, ficarão sujeitos às 
mesmas disposições aplicáveis aos 
cuidados de saúde hospitalares; definir as 
medidas de acompanhamento, para excluir 
certas categorias de medicamentos ou 
substâncias da obrigação de 
reconhecimento das receitas médicas 
emitidas nos outros Estados-Membros;
estabelecer uma lista dos critérios e 
condições específicos que as redes 
europeias de referência deverão cumprir; 
determinar o procedimento de criação das 
redes europeias de referência. Dado que 
têm um alcance geral e se destinam a
alterar elementos não essenciais da 

(45) Em particular, deverão ser conferidos 
às autoridades competentes dos 
Estados-Membros poderes para adoptar as 
seguintes medidas: elaborar uma lista dos 
tratamentos que, além dos tratamentos em 
regime de internamento, ficarão sujeitos às 
mesmas disposições aplicáveis aos 
cuidados de saúde hospitalares; definir as 
medidas de acompanhamento, para excluir 
certas categorias de medicamentos ou 
substâncias da obrigação de 
reconhecimento das receitas médicas 
emitidas nos outros Estados-Membros;
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presente directiva, ou a completar esta 
directiva mediante o aditamento de novos 
elementos não essenciais, estas medidas 
devem ser aprovadas no âmbito do 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Alteração 24

Proposta de directiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Em particular, deverão ser conferidos 
poderes à Comissão para adoptar as 
seguintes medidas: elaborar uma lista dos 
tratamentos que, além dos tratamentos em 
regime de internamento, ficarão sujeitos às 
mesmas disposições aplicáveis aos 
cuidados de saúde hospitalares; elaborar a 
lista das prestações incluídas nos serviços 
de telemedicina, laboratoriais, de 
diagnóstico e prescrição à distância; 
estabelecer uma lista dos critérios e 
condições específicos que as redes 
europeias de referência deverão cumprir; 
determinar o procedimento de criação das 
redes europeias de referência. Dado que 
têm um alcance geral e se destinam a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, ou a completar esta 
directiva mediante o aditamento de novos 
elementos não essenciais, estas medidas 
devem ser aprovadas no âmbito do 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

(45) Em particular, deverão ser conferidos 
poderes à Comissão para adoptar as 
seguintes medidas: elaborar uma lista dos 
tratamentos que, além dos tratamentos em 
regime de internamento, ficarão sujeitos às 
mesmas disposições aplicáveis aos 
cuidados de saúde hospitalares; elaborar 
uma lista dos tratamentos que ficarão 
sujeitos às mesmas disposições aplicáveis 
aos serviços de telemedicina, de 
diagnóstico e prescrição à distância, e 
laboratoriais; elaborar a lista das 
prestações incluídas nos serviços de 
telemedicina, laboratoriais, de diagnóstico 
e prescrição à distância; estabelecer uma 
lista dos critérios e condições específicos 
que as redes europeias de referência 
deverão cumprir; determinar o 
procedimento de criação das redes 
europeias de referência. Dado que têm um 
alcance geral e se destinam a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, ou a completar esta directiva 
mediante o aditamento de novos elementos 
não essenciais, estas medidas devem ser 
aprovadas no âmbito do procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão do Conselho 
1999/468/CE.
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Justificação

 É importante determinar com clareza também as prestações que são abrangidas pelos 
serviços de telemedicina, laboratoriais, de diagnóstico e de prescrição à distância. Deste 
modo, a Directiva torna-se mais clara e plenamente abrangente, e, por conseguinte, eficaz.

Alteração 25

Proposta de directiva
Considerando 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-A) Ao facilitar a liberdade de 
circulação dos doentes dentro da União 
Europeia, a presente Directiva poderá 
propiciar a concorrência entre os 
prestadores de cuidados de saúde. Essa 
concorrência contribuirá provavelmente 
para o aumento da qualidade dos 
cuidados de saúde para todos e para a 
criação de centros de excelência.

Justificação

Se assentar num tal fundamento, a presente Directiva contribuirá positivamente para os 
sistemas de saúde nos Estados-Membros. Contudo, uma monitorização atenta dos resultados 
da Directiva não deixa de ser necessária.

Alteração 26

Proposta de directiva
Considerando 46-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-B) Todas as pessoas deveriam ter 
acesso a um Centro Europeu de 
Referência (CER). 

Justificação

Os CER são objecto de um debate que se mantém actual. Importa sublinhar que este debate 
deve ser concluído e que a finalidade dos CER é a igualdade de acesso para todos. O 
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reembolso deve, por conseguinte, ser incluído no regulamento relativo à coordenação dos 
sistemas de segurança social.

Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva estabelece um quadro 
geral para a prestação de cuidados de 
saúde transfronteiriços seguros, eficazes e 
de elevada qualidade.

A presente directiva estabelece regras 
comuns para garantir a mobilidade dos 
doentes e o acesso a cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade, respeitando 
simultaneamente as responsabilidades dos 
Estados-Membros pela definição das 
prestações de segurança social no 
domínio da saúde e, em particular, as 
prestações de doença, e pela organização 
e prestação dos cuidados de saúde e dos 
tratamentos médicos, em conformidade 
com os princípios do acesso universal, da 
solidariedade, da acessibilidade, da 
equidade territorial e do controlo 
democrático.

Justificação

Para evitar que os cidadãos tenham que recorrer a cuidados de saúde noutro Estado-
Membro, é importante que o sistema ofereça igualmente prestações eficazes.

Alteração 28

Proposta de directiva
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva aplica-se à prestação 
dos cuidados de saúde, independentemente 
da forma como sejam organizados, 
prestados ou financiados, abrangendo os 
cuidados de saúde públicos e privados.

A presente directiva aplica-se à prestação 
dos cuidados de saúde, independentemente 
da forma como sejam organizados, 
prestados ou financiados, abrangendo os 
cuidados de saúde públicos e privados. A 
directiva aplica-se a serviços de seguros 
de saúde legais, particulares e 
combinados. 
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Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) nos regulamentos relativos à 
coordenação dos regimes de segurança 
social, nomeadamente no artigo 22.º do 
Regulamento (CE) n.º 1408/71 do 
Conselho, de 14 de Junho de 1971, relativo 
à aplicação dos regimes de segurança 
social aos trabalhadores assalariados, aos 
trabalhadores não assalariados e aos 
membros da sua família que se deslocam 
no interior da Comunidade, e no 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de Abril de 2004, relativo à coordenação 
dos sistemas de segurança social, e

(f) nos regulamentos relativos à 
coordenação dos regimes de segurança 
social, nomeadamente nos artigos 19.º, 
20.º, 22.º e 25.º do Regulamento (CE) n.º 
1408/71 do Conselho, de 14 de Junho de 
1971, relativo à aplicação dos regimes de 
segurança social aos trabalhadores 
assalariados, aos trabalhadores não 
assalariados e aos membros da sua família 
que se deslocam no interior da 
Comunidade, e nos artigos 17.º, 18.º, 19.º, 
20.º, 27.º e 28.º do Regulamento (CE) n.º 
883/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo 
à coordenação dos sistemas de segurança 
social, e

Alteração 30

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Directiva 92/49/CEE do Conselho, 
de 18 de Junho de 1992, relativa à 
coordenação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes ao seguro directo não vida e 
que altera as Directivas 73/239/CEE e 
88/357/CEE (Terceira Directiva sobre o 
seguro não vida)1.
1 JO L 228 de 11.8.1992, p. 1.

Alteração 31
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Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que estejam preenchidas as 
condições para efeitos de autorização de 
deslocação a outro Estado-Membro para 
receber um tratamento apropriado nos 
termos do artigo 22.º do Regulamento (CE) 
n.º 1408/71, aplicam-se as disposições 
deste regulamento, deixando de ter 
aplicação as disposições previstas nos 
artigos 6.°, 7.º, 8.º e 9.º da presente 
directiva. Pelo contrário, sempre que uma 
pessoa segurada procure obter cuidados de 
saúde noutro Estado-Membro noutras 
circunstâncias, aplicam-se os artigos 6.º, 
7.º, 8.º e 9.º da presente directiva, deixando 
de ter aplicação o artigo 22.º do 
Regulamento (CE) n.º 1408/71 do 
Conselho. Todavia, nos casos em que 
estejam reunidas as condições definidas no 
n.º 2 do artigo 22.º do Regulamento (CE) 
n.º 1408/71, a autorização e as prestações 
deverão ser garantidas em conformidade 
com o regulamento. Nestes casos, os 
artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º da presente 
directiva não têm aplicação.

2. Até à data de aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 883/2004, sempre que estejam 
preenchidas as condições para efeitos de 
autorização de deslocação a outro 
Estado-Membro para receber um 
tratamento apropriado nos termos do artigo 
22.º do Regulamento (CE) n.º 1408/71, 
aplicam-se as disposições deste 
regulamento, deixando de ter aplicação as 
disposições previstas nos artigos 6.°, 7.º, 
8.º e 9.º da presente directiva. Pelo 
contrário, sempre que uma pessoa segurada 
procure obter cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro noutras circunstâncias, 
aplicam-se os artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º da 
presente directiva, deixando de ter 
aplicação o artigo 22.º do Regulamento 
(CE) n.º 1408/71 do Conselho. Todavia, 
nos casos em que estejam reunidas as 
condições definidas no n.º 2 do artigo 22.º 
do Regulamento (CE) n.º 1408/71, a 
autorização e as prestações deverão ser 
garantidas em conformidade com o 
regulamento. Nestes casos, os artigos 6.º, 
7.º, 8.º e 9.º da presente directiva não têm 
aplicação.

Alteração 32

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A partir da data de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004, sempre 
que estejam preenchidas as condições 
para efeitos de autorização de deslocação 
a outro Estado-Membro para receber um 
tratamento apropriado nos termos do 
artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º 
883/2004, aplicam-se as disposições deste 
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regulamento, deixando de ter aplicação as 
disposições previstas nos artigos 6.º, 7.º, 
8.º e 9.º da presente directiva. Pelo 
contrário, sempre que uma pessoa 
segurada procure obter cuidados de saúde 
noutro Estado-Membro noutras 
circunstâncias, aplicam-se os artigos 6.º, 
7.º, 8.º e 9.º da presente directiva, 
deixando de ter aplicação o artigo 20.º do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 do 
Conselho. Todavia, nos casos em que 
estejam reunidas as condições definidas 
no n.º 2 do artigo 20.º do Regulamento 
(CE) n.º 883/2004, a autorização e as 
prestações deverão ser garantidas em 
conformidade com o regulamento. Nestes 
casos, os artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º da 
presente directiva não têm aplicação.

Alteração 33

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «cuidados de saúde», qualquer serviço 
de saúde prestado por ou sob a supervisão 
de um profissional de saúde, no exercício 
da sua profissão, independentemente da 
forma como esteja organizado e seja 
prestado e financiado a nível nacional 
(público ou privado);

(a) «cuidados de saúde», qualquer serviço 
de saúde prestado aos doentes para 
avaliar, preservar ou restaurar o seu 
estado de saúde. Para efeitos dos artigos 
6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º e 11.º da presente, 
entende-se por «cuidados de saúde» os 
tratamentos incluídos nas prestações de 
cuidados de saúde previstas pela 
legislação do Estado-Membro de 
inscrição;

Alteração 34

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «cuidados de saúde transfronteiriços», (b) «cuidados de saúde transfronteiriços», 
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os cuidados de saúde prestados num 
Estado-Membro que não seja o Estado em 
que o doente está segurado ou os cuidados 
de saúde prestados num Estado-Membro 
que não seja o Estado de residência, 
registo ou estabelecimento do prestador 
desses cuidados;

os cuidados de saúde recebidos por um 
doente num Estado-Membro que não seja o 
Estado em que o doente está segurado;

Alteração 35

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «utilização dos cuidados de saúde 
noutro Estado-Membro», os cuidados de 
saúde prestados num Estado-Membro 
diferente daquele em que o doente está 
segurado.

(c) «utilização dos cuidados de saúde 
noutro Estado-Membro», os cuidados de 
saúde recebidos num Estado-Membro 
diferente daquele em que o doente está 
segurado.

Alteração 36

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea g) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) uma pessoa segurada em 
conformidade com as condições 
enunciadas na apólice do seguro de 
doença particular;

Alteração 37

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Quando - devido à aplicação do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 e do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004, 
respectivamente - o órgão encarregado do 
seguro de doença do Estado-Membro de 
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residência do doente é responsável pela 
oferta das prestações em conformidade 
com a legislação desse país, este é 
considerado o Estado-Membro de 
inscrição para os efeitos da presente 
directiva.

Alteração 38

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) «danos», os resultados adversos ou 
lesões resultantes da prestação de cuidados 
de saúde.

(l) «efeitos adversos», uma lesão ou 
complicação não intencional que, 
normalmente, não seria resultante do 
problema tratado ou da prestação dos 
cuidados de saúde necessários.

Justificação

 The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment.  It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”. 

Alteração 39

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros de tratamento são 
responsáveis pela organização e prestação 
dos cuidados de saúde. Neste contexto, e 
tendo em conta os princípios da 
universalidade, do acesso a cuidados de 
elevada qualidade, da equidade e da 
solidariedade, definirão normas claras de 
qualidade e segurança para os cuidados de 

1. Os Estados-Membros de tratamento são 
responsáveis pela organização e prestação 
dos cuidados de saúde. Neste contexto, e 
tendo em conta os princípios da 
universalidade, do acesso a cuidados de 
elevada qualidade, da equidade e da 
solidariedade, definirão normas claras de 
qualidade e segurança para os cuidados de 
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saúde prestados no seu território, e 
garantirão que:

saúde prestados no seu território, e terão 
em conta que:

Justificação

 Exigir aos Estados-Membros que “garantam” pontos específicos mina a sua 
responsabilidade por determinar os seus próprios padrões de qualidade e de segurança. À luz 
do artigo 152.º do Tratado, que prevê que os Estados-Membros são responsáveis pela 
organização, financiamento e prestação de cuidados de saúde aos seus cidadãos, afigura-se 
mais adequado dizer que os Estados-Membros devem "ter em conta" e não "garantirão".

Alteração 40

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros de tratamento são 
responsáveis pela organização e prestação 
dos cuidados de saúde. Neste contexto, e 
tendo em conta os princípios da 
universalidade, do acesso a cuidados de 
elevada qualidade, da equidade e da 
solidariedade, definirão normas claras de 
qualidade e segurança para os cuidados de 
saúde prestados no seu território, e 
garantirão que:

1. Os Estados-Membros de tratamento são 
responsáveis pela organização e prestação 
dos cuidados de saúde. Em observância
dos princípios de interesse geral, de 
universalidade, de acesso a cuidados de 
elevada qualidade, de equidade e 
solidariedade, assim como das missões de 
serviço público que aqueles princípios 
originam, tal como são cometidas aos 
prestadores de serviços de saúde, definirão 
normas claras de qualidade e segurança 
para os cuidados de saúde prestados no seu 
território, e garantirão que:

Justificação

Convém especificar que os serviços de saúde são serviços de interesse geral, não podendo ser 
assimilados a serviços correntes, subordinados às disposições gerais que regem o mercado 
interno segundo a Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
Dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno.

Alteração 41
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Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) essas normas de qualidade e de 
segurança são publicadas num formato 
claro e acessível para os cidadãos;

Alteração 42

Proposta de directiva
Artigo 5 – nº 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a aplicação prática dessas normas pelos 
prestadores de cuidados de saúde é 
controlada regularmente e que são 
aplicadas medidas correctivas quando não 
são respeitadas as normas apropriadas, 
tendo em conta os progressos verificados 
nas ciências médicas e nas tecnologias da 
saúde;

(b) a aplicação prática dessas normas pelos 
prestadores de cuidados de saúde é 
controlada e avaliada regularmente e que 
são aplicadas medidas correctivas quando 
não são respeitadas as normas apropriadas, 
tendo em conta os progressos verificados 
nas ciências médicas e nas tecnologias da 
saúde;

Justificação

É importante avaliar os resultados do controlo a fim de determinar aquilo que está na base 
das medidas correctivas. Para além disso, os resultados da avaliação podem servir para 
criar, nos próximos anos, uma rede de prestadores de cuidados de saúde acreditados e 
reconhecidos.

Alteração 43

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a aplicação prática das normas 
legislativas nacionais pelos prestadores de 
cuidados de saúde é controlada 
regularmente e que são aplicadas medidas 
adequadas quando as mesmas não são 
respeitadas, tendo em conta os progressos 
verificados nas ciências médicas e nas 
tecnologias da saúde;

(b) a aplicação prática dessas normas pelos 
prestadores de cuidados de saúde e a 
competência dos profissionais da saúde é 
controlada regularmente e que são 
aplicadas medidas correctivas para 
promover a excelência e assegurar o 
cumprimento de normas adequadas tendo 
em conta os progressos verificados nas 
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ciências médicas e nas tecnologias da 
saúde;

Justificação

É vital para a segurança dos pacientes que os profissionais da saúde sejam competentes para 
praticar.

Alteração 44

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a disponibilidade, 
os preços e os resultados dos cuidados de 
saúde fornecidos, bem como a informação 
pertinente em matéria de seguros ou outros 
tipos de protecção pessoal ou colectiva no 
que se refere à responsabilidade 
profissional;

(c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a qualidade, 
disponibilidade, os preços e os resultados 
dos cuidados de saúde fornecidos, bem 
como a informação pertinente em matéria 
de seguros ou outros tipos de protecção 
pessoal ou colectiva no que se refere à 
responsabilidade profissional e no que 
respeita ao reembolso de outras despesas 
suportadas pelo doente, tais como as 
despesas de deslocamento e alojamento 
efectuadas pelos pais que acompanham os 
seus filhos;

Justificação

Pretende-se, assim, garantir que os doentes são informados sobre as normas de reembolso 
a que estão sujeitos.

Alteração 45

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 

(c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
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uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a disponibilidade, 
os preços e os resultados dos cuidados de 
saúde fornecidos, bem como a informação 
pertinente em matéria de seguros ou outros 
tipos de protecção pessoal ou colectiva no 
que se refere à responsabilidade 
profissional;

uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a disponibilidade, 
a qualidade, a segurança, os preços e os 
resultados dos cuidados de saúde 
fornecidos, bem como a informação 
pertinente em matéria de seguros ou outros 
tipos de protecção pessoal ou colectiva no 
que se refere à responsabilidade 
profissional;

Alteração 46

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) os doentes dispõem de mecanismos 
efectivos de reclamação e compensação, 
em caso de danos causados pela prestação 
de cuidados de saúde;

(d) os doentes, os prestadores de saúde e o 
público dispõem de mecanismos efectivos
de reclamação e de compensação 
adequada, em caso de danos ou quando 
tomem conhecimento de danos causados 
pela prestação de cuidados de saúde 
transfronteiras. Tal ocorre no contexto de 
um sistema de saúde e de regulamentação 
profissional eficaz.

Alteração 47

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 - alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) os doentes dos outros 
Estados-Membros devem beneficiar de um 
tratamento igual ao dos nacionais do 
Estado-Membro de tratamento, incluindo 
em matéria de protecção contra a 
discriminação, em conformidade com o 
direito comunitário e a legislação do 
Estado-Membro de tratamento.

(g) os doentes dos outros 
Estados-Membros devem beneficiar de um 
tratamento igual ao dos nacionais do 
Estado-Membro de tratamento, incluindo 
em matéria de protecção contra a 
discriminação, em conformidade com o 
direito comunitário e a legislação do 
Estado-Membro de tratamento. Contudo, 
nenhuma disposição da presente Directiva 
exige que os prestadores de cuidados de 
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saúde tenham de aceitar tratamentos já 
planeados ou de dar prioridade a doentes 
de outros Estados-Membros em 
detrimento de outros doentes com 
necessidades idênticas de cuidados de 
saúde, nomeadamente mediante o 
alargamento do tempo de espera para um 
determinado tratamento.

Justificação

 Por uma questão de claridade e de coerência parece útil incluir uma declaração no corpo da 
directiva que confirme, como se diz no considerando 12, que os prestadores de cuidados de 
saúde não têm obrigação de aceitar para o tratamento previsto nem de dar prioridade a 
doentes de outros Estados-Membros em detrimento dos doentes do Estado-Membro de 
tratamento.

Alteração 48

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) Os Estados-Membros definirão 
claramente os direitos dos doentes e os 
direitos das pessoas no que respeita aos 
cuidados de saúde, de acordo com a Carta 
Europeia dos Direitos Fundamentais.

Alteração 49

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Tendo em conta a grande 
importância - nomeadamente para os 
doentes - de assegurar a qualidade e a 
segurança dos cuidados de saúde 
transfronteiriços, as organizações de 
doentes serão sempre envolvidas na 
elaboração das normas e orientações 
referidas nos n.ºs 1 e 3 (em particular as 
de natureza transfronteiriça).
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Alteração 50

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto na presente 
directiva, nomeadamente nos artigos 7.°, 
8.° e 9.°, o Estado-Membro de inscrição 
garantirá que as pessoas seguradas que se 
desloquem a outro Estado-Membro tendo 
em vista a realização de cuidados de saúde 
nesse Estado ou que pretendam receber 
cuidados de saúde prestados noutro 
Estado-Membro, não serão impedidas de 
beneficiar desses cuidados de saúde, 
quando os cuidados em causa estejam 
abrangidos pelas prestações previstas na 
legislação do Estado-Membro de inscrição 
a que a pessoa segurada tem direito. O 
Estado-Membro de inscrição reembolsará à
pessoa segurada os custos que seriam 
pagos pelo seu regime obrigatório de 
segurança social, caso fossem prestados
cuidados de saúde idênticos ou 
semelhantes no seu território. Em qualquer 
caso, compete ao Estado-Membro de 
inscrição determinar os cuidados de saúde 
a pagar, independentemente do local em 
que tenham sido prestados.

1. Sem prejuízo do disposto na presente 
directiva, nomeadamente nos artigos 7.°, 
8.° e 9.°, o Estado-Membro de inscrição 
garantirá que as pessoas seguradas que se 
desloquem deliberadamente a outro 
Estado-Membro tendo em vista a 
realização de cuidados de saúde nesse 
Estado (tratamentos programados) ou que 
pretendam receber cuidados de saúde 
prestados noutro Estado-Membro 
(tratamentos programados), não serão 
impedidas de beneficiar desses cuidados de 
saúde, quando os cuidados em causa 
estejam abrangidos pelas prestações 
previstas na legislação do Estado-Membro 
de inscrição a que a pessoa segurada tem 
direito. As instituições competentes do 
Estado-Membro de inscrição (sem prejuízo 
do Regulamento  (CEE) n.º 1408/71 e, a 
contar da data da sua aplicação, o 
Regulamento n.º 883/2004) reembolsará
os custos que seriam pagos pelo seu regime 
obrigatório de segurança social, caso fosse 
prestado o mesmo tratamento ou outro 
igualmente eficaz no seu território. Em 
qualquer caso, compete ao Estado-Membro 
de inscrição determinar os cuidados de 
saúde a pagar, independentemente do local 
em que tenham sido prestados.

Justificação

 É oportuno especificar que, no presente artigo, se alude a tratamentos programados, que 
constituem o motivo da deslocação ao estrangeiro.

Alteração 51
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Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os custos dos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro serão 
reembolsados pelo Estado-Membro de 
inscrição, em conformidade com as 
disposições da presente directiva, num 
nível equivalente ao reembolso devido caso 
fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no 
Estado-Membro de inscrição, sem exceder 
contudo os custos reais dos cuidados de 
saúde recebidos.

2. Os custos dos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro serão 
reembolsados ou pagos pelo sistema de 
segurança social ou pela instituição 
competente do Estado-Membro de 
inscrição (sem prejuízo do Regulamento  
(CEE) n.º 1408/71 e, a contar da data da 
sua aplicação, o Regulamento n.º 
883/2004), em conformidade com as 
disposições da presente directiva, num 
nível equivalente ao reembolso devido caso 
fosse prestado o mesmo tratamento ou 
outro igualmente eficaz no Estado-
Membro de inscrição, sem exceder contudo 
os custos reais dos cuidados de saúde 
recebidos. Os Estados-Membros podem 
decidir cobrir outros custos conexos, 
como o alojamento e os custos de viagem.

Justificação

Clarificação de que não é o Estado-Membro, mas a ou as respectivas entidades da segurança 
social que deverão reembolsar os custos.

Alteração 52

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros Estados-
Membros as mesmas condições, critérios 
de elegibilidade e formalidades legais e 
administrativas para receber cuidados de 
saúde e o reembolso dos respectivos custos 
que seriam impostos a cuidados de saúde
idênticos ou semelhantes no seu território, 
na medida em que essas condições e 
formalidades não sejam discriminatórias, 
nem constituam um obstáculo à livre 

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros 
Estados-Membros as mesmas condições, 
critérios de elegibilidade e formalidades 
legais e administrativas para receber 
cuidados de saúde e o reembolso dos 
respectivos custos que seriam impostos 
caso fosse prestado o mesmo tratamento 
ou outro igualmente eficaz, na medida em 
que essas condições e formalidades não 
sejam discriminatórias, nem constituam um 
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circulação das pessoas. obstáculo à livre circulação das pessoas. 

Justificação

A jurisprudência do TJCE não inclui a referência a "cuidados de saúde semelhantes". Por 
razões de certeza do direito e de coerência com as normas sobre a coordenação dos regimes 
de segurança social, a noção de "ou semelhantes" deve ser substituída por "ou igualmente 
eficazes para o paciente". O que está de acordo com a interpretação pelo TJCE da noção de 
"tratamento" no artigo 22.º do Regulamento n.º 1408/71 (novo artigo 20.º do Regulamento n.º 
883/2004) (ver por exemplo C-372/04, Watts, n.º 61).

Alteração 53

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros deverão dispor de 
um mecanismo para calcular os custos a 
reembolsar ao doente segurado pelo regime 
obrigatório de segurança social, relativos a 
cuidados de saúde recebidos noutro 
Estado-Membro. Esse mecanismo basear-
se-á em critérios objectivos e não 
discriminatórios, conhecidos previamente, 
e os custos reembolsados através deste 
mecanismo não poderão ser inferiores ao 
reembolso a que o doente teria direito caso 
fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no território do 
Estado-Membro de inscrição.

4. Os Estados-Membros deverão dispor de 
um mecanismo para calcular os custos a 
reembolsar ao doente segurado pelo regime 
obrigatório de segurança social, relativos a 
cuidados de saúde recebidos noutro 
Estado-Membro. Esse mecanismo basear-
se-á em critérios objectivos e não 
discriminatórios, conhecidos previamente, 
e os custos reembolsados através deste 
mecanismo não poderão ser inferiores ao 
reembolso a que o doente teria direito caso 
fosse prestado o mesmo tratamento ou 
outro igualmente eficaz no território do 
Estado-Membro de inscrição.

Justificação

A jurisprudência do TJCE não inclui a referência a "cuidados de saúde semelhantes". Por 
razões de certeza do direito e de coerência com as normas sobre a coordenação dos regimes 
de segurança social, a noção de "ou semelhantes" deve ser substituída por "ou igualmente 
eficazes para o paciente". O que está de acordo com a interpretação pelo TJCE da noção de 
"tratamento" no artigo 22.º do Regulamento n.º 1408/71 (novo artigo 20.º do Regulamento n.º 
883/2004) (ver por exemplo C-372/04, Watts, n.º 61).
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Alteração 54

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros deverão dispor de 
um mecanismo para calcular os custos a 
reembolsar ao doente segurado pelo regime 
obrigatório de segurança social, relativos a 
cuidados de saúde recebidos noutro 
Estado-Membro. Esse mecanismo basear-
se-á em critérios objectivos e não 
discriminatórios, conhecidos previamente, 
e os custos reembolsados através deste 
mecanismo não poderão ser inferiores ao 
reembolso a que o doente teria direito caso 
fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no território do 
Estado-Membro de inscrição.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Justificação

A igualdade de acesso aos cuidados no estrangeiro pode ser comprometida pela necessidade 
de um paciente pagar primeiro os cuidados do seu próprio bolso antes de procurar obter 
reembolso. Os Estados-Membros de inscrição e de tratamento poderiam instaurar esquemas 
de reembolso rápido entre si (pelo menos para os doentes economicamente desfavorecidos, 
senão para todos). Ao especificar que os custos serão reembolsados à pessoa segurada, esta 
possibilidade fica excluída.

Alteração 55

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Aos doentes que se desloquem a outro 
Estado-Membro para receberem cuidados 
de saúde ou que procurem receber 
cuidados de saúde fornecidos noutro 
Estado-Membro será garantido o acesso 
aos seus registos médicos, em 
conformidade com as medidas nacionais de 
execução das disposições comunitárias 
sobre a protecção dos dados pessoais, em 
particular as Directivas 95/46/CE e 

5. Aos doentes que se desloquem a outro 
Estado-Membro para receberem cuidados 
de saúde ou que procurem receber 
cuidados de saúde fornecidos noutro 
Estado-Membro será garantido o acesso 
aos seus registos médicos, em 
conformidade com as medidas nacionais de 
execução das disposições comunitárias 
sobre a protecção dos dados pessoais, em 
particular as Directivas 95/46/CE e 
2002/58/CE. Se os registos médicos forem 
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2002/58/CE. mantidos sob forma electrónica, será 
garantido aos doentes o direito de obter 
uma cópia desses registos ou o direito de 
acesso à distância aos mesmos.

Alteração 56

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Aos doentes que se desloquem a outro 
Estado-Membro para receberem cuidados 
de saúde ou que procurem receber 
cuidados de saúde fornecidos noutro 
Estado-Membro será garantido o acesso 
aos seus registos médicos, em 
conformidade com as medidas nacionais de 
execução das disposições comunitárias 
sobre a protecção dos dados pessoais, em 
particular as Directivas 95/46/CE e 
2002/58/CE.

5. Aos doentes que recebam cuidados de 
saúde noutro Estado-Membro que não o 
de inscrição ou que procurem receber 
cuidados de saúde fornecidos noutro 
Estado-Membro será garantido o acesso 
aos seus registos médicos, em 
conformidade com as medidas nacionais de 
execução das disposições comunitárias 
sobre a protecção dos dados pessoais, em 
particular as Directivas 95/46/CE e 
2002/58/CE.

Justificação

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of ‘equal access for all’ to cross-border health services and the 
principles of equity and equal treatment regardless of patients’ income and treatment costs. 
People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission’s much-vaunted ‘internal market freedom’ in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member States too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strengthen patients’ rights in cross-border health care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Alteração 57

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro de inscrição não pode O Estado-Membro de inscrição não pode 
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sujeitar a autorização prévia o reembolso 
dos custos relativos a cuidados não 
hospitalares prestados noutro 
Estado-Membro, sempre que os custos, 
desses cuidados de saúde, caso tivessem 
sido prestados no seu território, fossem 
assumidos pelo regime obrigatório de 
segurança social.

sujeitar a autorização prévia o reembolso 
dos custos relativos a cuidados não 
hospitalares prestados noutro 
Estado-Membro, sempre que os custos, 
desses cuidados de saúde, caso tivessem 
sido prestados no seu território, fossem 
assumidos pelo regime legal obrigatório de 
segurança social.

Justificação

Os princípios sobre a responsabilidade pelos cuidados de saúde aplicam-se na medida em 
que digam respeito aos custos que, caso tivessem sido prestados no seu território, teriam sido 
pagos ao abrigo do regime de segurança social legal do Estado-Membro de registo. 
Corresponde ao termo usado no artigo 6.º da directiva.

Alteração 58

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos de reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro, em conformidade 
com a presente directiva, entende-se por 
«cuidados hospitalares»:

1. Para efeitos de reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro, em conformidade 
com a presente directiva, entende-se por 
«cuidados hospitalares e tratamento por 
especialista» os cuidados de saúde 
definidos enquanto tal pelo
Estado-Membro de inscrição e que exijam:

Alteração 59

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) os cuidados de saúde que exigem o 
internamento do doente pelo menos por 
uma noite.

(a) o internamento do doente pelo menos 
por uma noite; ou 

Justificação

A definição que é feita pela Comissão não corresponde à realidade das prestações efectuadas 
nos Estados-Membros. A cirurgia em regime ambulatório, por exemplo, não é contemplada. 
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Para corresponder à realidade dos serviços que são prestados na prática, a definição de 
"cuidados hospitalares" deveria reportar-se à definição vigente no Estado-Membro de 
inscrição do doente.

Alteração 60

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) os cuidados de saúde, constantes de 
uma lista específica, que não requerem o 
internamento do doente pelo menos por 
uma noite. Essa lista incluirá 
unicamente:
os cuidados de saúde que exigem um 
elevado nível de especialização e de 
investimento em infra-estruturas ou 
equipamentos médicos, ou 

(b) os cuidados de saúde que exigem um 
elevado nível de especialização e de 
investimento em infra-estruturas ou 
equipamentos médicos; ou 

os cuidados de saúde que apresentam um 
risco especial para o doente ou a 
população. 

(c) os cuidados de saúde que envolvam um 
risco especial para o doente ou a 
população.

Alteração 61

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A lista será elaborada e poderá ser 
regularmente actualizada pela Comissão. 
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são aprovadas 
pelo procedimento de regulamentação 
com controlo a que se refere o n.o 3 do 
artigo 19.o.

Suprimido

Justificação

A presente alteração reconhece que os sistemas de autorização prévia podem ser valiosos 
para os doentes, ao esclarecerem os interessados sobre questões como o reembolso a que têm 
direito e os custos que eles próprios têm de suportar, as disposições aplicáveis a quaisquer 
cuidados que posteriormente sejam necessários e o que deverá suceder, se algo correr mal. 
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Essas considerações aplicam-se igualmente aos cuidados prestados em hospitais e em outros 
locais, à imagem e semelhança do que acontece com a necessidade de planificar os serviços e 
gerir os recursos financeiros para aqueles que têm a seu cargo a gestão dos sistemas de 
saúde. 

Alteração 62

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
prever um sistema de autorização prévia 
para reembolso pelo seu sistema de 
segurança social dos custos dos cuidados 
hospitalares prestados noutro 
Estado-Membro, quando estejam 
preenchidas as seguintes condições:

3. O Estado-Membro de inscrição prevê 
um sistema de autorização prévia para 
reembolso pelo seu sistema de segurança 
social dos custos dos cuidados hospitalares 
prestados noutro Estado-Membro, sempre 
possam ser afectados aspectos 
importantes do seu sistema de saúde, 
nomeadamente o seu âmbito de aplicação, 
os custos ou estrutura financeira. Tal 
sistema não prejudicará o Regulamento  
(CEE) n.º 1408/7 a contar da data da sua 
aplicação, e o Regulamento n.º 883/2004).

(a) o tratamento seria suportado pelo 
respectivo sistema de segurança social, se 
fosse realizado no território nacional, e 
ainda;
(b) o sistema procura fazer face à saída de 
doentes que decorre da aplicação do 
presente artigo e evitar que essa situação 
afecte seriamente ou venha a afectar 
seriamente:
(i) o equilíbrio financeiro do sistema de 
segurança social desse Estado-Membro
e/ou
(ii) o planeamento e a racionalização 
levados a cabo no sector hospitalar (para 
evitar a sobrecapacidade dos hospitais, o 
desequilíbrio na oferta de cuidados 
hospitalares e o desperdício logístico e 
financeiro), a manutenção de serviços 
médicos e hospitalares equilibrados e 
acessíveis a todos e/ou a capacidade de 
tratamento ou competência médica no 
território do Estado-Membro em causa.
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Justificação

 A presente alteração reconhece que os sistemas de autorização prévia podem ser valiosos 
para os doentes, ao esclarecerem os interessados sobre questões como o reembolso a que têm 
direito e os custos que eles próprios têm de suportar, as disposições aplicáveis a quaisquer 
cuidados que posteriormente sejam necessários e o que deverá suceder, se algo correr mal. 
Os Estados-Membros deverão poder decidir as circunstâncias em que os sistemas de 
autorização prévia são obrigatórios para os doentes que procurem aceder a cuidados de 
saúde no estrangeiro, desde que tais sistemas obedeçam a critérios como a transparência e a 
proporcionalidade, sejam simples e inequívocos e dêem uma resposta em tempo útil aos 
pedidos apresentados.

Alteração 63

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O sistema de autorização prévia deverá 
limitar-se ao que é necessário e 
proporcionado para evitar esse impacto e 
não deverá nunca constituir um meio de 
discriminação arbitrária.

4. O sistema de autorização prévia 
aplica-se sem prejuízo do disposto no n.º 2 
do artigo 3.º e deverá limitar-se ao que é 
necessário e proporcionado para evitar esse 
impacto e não deverá nunca constituir um 
meio de discriminação arbitrária.

Alteração 64

Proposta de directiva
Artigo 8– n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os sistemas de pedido de autorização 
prévia têm de ser disponibilizados a nível 
local/regional e de ser acessíveis e 
transparentes para os doentes. As normas 
aplicáveis aos pedidos e ao indeferimento 
da autorização prévia têm de ser dadas a 
conhecer antes da apresentação do 
pedido, a fim de que ele possa ser 
efectuado de forma justa e transparente.

Alteração 65
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Proposta de directiva
Artigo 8– n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando uma autorização prévia foi 
pedida e deferida, o Estado-Membro de 
inscrição vela por que os pacientes só 
tenham de pagar adiantado as despesas 
que teriam de pagar dessa forma se os 
cuidados fossem dispensados no âmbito 
do sistema de saúde do seu 
Estado-Membro de inscrição. Os 
Estados-Membros devem procurar que os 
créditos destinados à liquidação de 
qualquer outro tipo de despesas sejam 
transferidos directamente entre os 
organismos pagadores e os prestadores de 
cuidados.

   

Alteração 66

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Será garantido aos doentes que 
pretendam beneficiar da prestação de 
cuidados de saúde num outro 
Estado-Membro o direito de requerer 
autorização prévia no Estado-Membro de 
inscrição.

Justificação

Com o objectivo de tornar o direito à prestação de cuidados de saúde transfronteiriços um 
direito de todos, e a fim de conferir aos doentes a possibilidade de saberem se serão ou não 
reembolsados, é importante reconhecer aos doentes o direito de requererem autorização 
prévia no Estado-Membro de inscrição. Um sistema que não preveja este direito de requerer 
autorização prévia conduziria a uma grande incerteza económica para os doentes. Esta 
incerteza tornaria o direito aos cuidados de saúde transfronteiriços menos atraente para os 
que auferem rendimentos mais baixos, não estando, assim, à disposição de todos.
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Alteração 67

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 6 (novo)

Texto da Comissão Alteração

6.  Estado-Membro de tratamento pode 
adoptar as medidas apropriadas para 
fazer face à afluência de doentes e para 
impedir que tal comprometa o sistema de 
saúde. O Estado-Membro de tratamento 
abster-se-á de qualquer discriminação em 
razão da nacionalidade e assegurará que 
as medidas restritivas da liberdade de 
circulação se limitem ao que seja 
necessário e proporcionado.

Alteração 68

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro de inscrição deve 
assegurar que os procedimentos 
administrativos relativos à utilização de 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro, 
no que respeita à autorização prévia 
referida no n.º 3 do artigo 8.º, bem como ao 
reembolso dos custos desses cuidados de 
saúde e às outras condições e formalidades 
referidas no n.º 3 do artigo 6.º, se baseiam 
em critérios objectivos e não 
discriminatórios, publicados previamente, e 
que a sua aplicação é necessária e 
proporcionada ao objectivo a alcançar. De 
qualquer modo, a autorização prevista nos 
regulamentos relativos à coordenação dos 
regimes de segurança social, referidos no 
n.º 1, alínea f), do artigo 3.º, será sempre 
concedida a uma pessoa segurada, quando 
estejam preenchidas as condições 
estabelecidas no n.º 1, alínea c), do artigo 
22.º e no n.º 2 do mesmo artigo do 

1. O Estado-Membro de inscrição deve 
assegurar que os procedimentos 
administrativos relativos à utilização de 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro, 
no que respeita à autorização prévia 
referida no n.º 3 do artigo 8.º, bem como ao 
reembolso dos custos desses cuidados de 
saúde e às outras condições e formalidades 
referidas no n.º 3 do artigo 6.º, se baseiam 
em critérios objectivos e não 
discriminatórios, publicados previamente, e 
que a sua aplicação é necessária e 
proporcionada ao objectivo a alcançar. Até 
à data de aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 883/2004, a autorização prevista nos 
regulamentos relativos à coordenação dos 
regimes de segurança social, referidos no 
n.º 1, alínea f), do artigo 3.º, será sempre 
concedida a uma pessoa segurada, quando 
estejam preenchidas as condições 
estabelecidas no n.º 1, alínea c), do artigo 
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Regulamento n.º 1408/71. 22.º e no n.º 2 do mesmo artigo do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71. A partir 
da data de aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 883/2004, a autorização prevista 
nos regulamentos relativos à coordenação 
dos regimes de segurança social, referidos 
no n.º 1, alínea f), do artigo 3.º, será 
sempre concedida a uma pessoa segurada, 
quando estejam preenchidas as condições 
estabelecidas no artigo 20.º  do 
Regulamento CE) n.º 883/2004.

Alteração 69

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4 – proémio

Texto da Comissão Alteração

Ao estabelecerem os prazos aplicáveis ao 
tratamento dos pedidos de utilização de 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro, 
os Estados-Membros deverão ter em conta 
os seguintes aspectos:

Ao estabelecerem os prazos aplicáveis ao 
tratamento dos pedidos de utilização de 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro, 
os Estados-Membros deverão ter em conta 
os seguintes aspectos e estabelecer 
critérios em função dos quais afiram o 
seguinte:

Alteração 70

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) a urgência do tratamento ou o 
procedimento clínico em questão;

Justificação
Embora muitas situações clínicas possam não ser dolorosas, podem requerer tratamento ou 
intervenção urgente mediante procedimentos clínicos especiais.
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Alteração 71

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4 – alínea d-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(d-A) a acreditação dos prestadores de 
cuidados de saúde no Estado-Membro em 
que é recebido o tratamento.

Justificação

A acreditação é um elemento importante que permite avaliar a qualidade dos prestadores de 
cuidados de saúde noutros Estados-Membros.

Alteração 72

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) a história clínica do doente.

Justificação

O Tribunal de Justiça sustenta que, a fim de determinar se um tratamento igualmente eficaz 
para o doente pode ser obtido sem atrasos indevidos no Estado-Membro de residência, a 
instituição competente deve ter igualmente em conta a história clínica do doente (cf. Processo 
C-372/04, Watts, N.º 62).

Alteração 73

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros de inscrição 
garantirão a existência de mecanismos para 
fornecer aos doentes, a seu pedido, 
informação sobre a prestação de cuidados 
de saúde nos outros Estados-Membros, e os 
termos e condições aplicáveis, incluindo 
em caso de danos causados pelos cuidados 
de saúde recebidos noutro Estado-Membro.

1. Os Estados-Membros de inscrição 
garantirão a existência de mecanismos para 
fornecer aos doentes, a seu pedido, 
informação imparcial, comparativa e 
completa sobre a prestação de cuidados de 
saúde nos outros Estados-Membros, e os 
termos e condições aplicáveis, incluindo 
em caso de danos causados pelos cuidados 
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de saúde recebidos noutro Estado-Membro.

1-A. Os Estados-Membros de tratamento 
garantirão a existência de mecanismos 
para tornar imparcial, comparativa e 
completa a informação publicamente 
acessível, incluindo sobre a prestação de 
cuidados e os profissionais de saúde e 
prestadores de cuidados registados nesses 
Estados-Membros, as normas de 
qualidade e segurança aplicáveis, o 
sistema regulamentar existente, bem como 
o processo de apresentação de queixa em 
caso de danos causados pelos cuidados de 
saúde recebidos nesse Estado-Membro.
1-B. Nas informações sobre cuidados 
transfronteiriços, será feita uma clara 
distinção entre os direitos dos pacientes 
que lhes são conferidos pela presente 
directiva e os direitos que lhes assistem 
previstos nos regulamentos relativos à 
coordenação dos regimes de segurança 
social, referidos no n.º 1, alínea f), do 
artigo 3.º.

Justificação
As informações referidas na presente alteração são necessárias para que os cidadãos possam 
fazer uma escolha bem equilibrada de um hospital.

Alteração 74

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A informação referida no n.º 1 estará 
facilmente acessível, sendo divulgada 
nomeadamente através de meios 
electrónicos, e incluirá informação sobre os 
direitos dos doentes, os procedimentos a 
respeitar para aceder a esses direitos e as 
vias de recurso e reparação aplicáveis, caso 
o doente seja privado desses direitos.

2. A informação referida no n.º 1 estará 
facilmente acessível, sendo divulgada 
nomeadamente através de meios 
electrónicos, em formato de fácil acesso 
para as pessoas portadoras de deficiência 
e sem custos adicionais, e incluirá 
informação sobre os direitos dos doentes, 
os procedimentos a respeitar para aceder a 
esses direitos e as vias de recurso e 
reparação aplicáveis, caso o doente seja 
privado desses direitos. 
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Alteração 75

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para além da informação referida no 
n.º 1, a informação sobre os profissionais 
da saúde e os prestadores de cuidados de 
saúde será tornada facilmente acessível 
via meios electrónicos pelo Estado-
Membro em que os profissionais da saúde 
e os prestadores de cuidados de saúde 
estejam registados e incluirá o nome, 
número de registo e endereço do 
consultório do profissional de cuidados de 
saúde, bem como quaisquer restrições ao 
exercício das suas actividades;

Justificação

In the interests of patients availing of cross-border services, there is also a need for greater 
transparency of health professional and health service regulation. Public registers of health  
professionals and health service providers should be available in Member states so that 
patients can easily identify prescribers, professionals and other treatment providers and if 
necessary to verify and validate the professional standing of the health professionals 
providing care. The international evidence illustrates that the most practical way for patients 
to have access to information on their current or prospective healthcare providers is via the 
publication of public registers of such practitioners. Such registers should now be available 
via the Internet and should allow the patient to access the relevant data by searching either 
via the name or via the registration number of the healthcare provider (or indeed by 
searching via geographical area). The relevant data that should be in the public domain 
should be, at a minimum, the name, registration number and practice address of the 
healthcare professional, the date of their first registration on that register, the expiry date of 
their current registration, and any conditions or restrictions on their practice or suspensions 
should this be the case. Healthcare professionals, who are not registered, be it for voluntary 
reasons or if struck off for whatever reason, should not appear on such register.

Alteração 76



AD\767465PT.doc 49/63 PE413.995v02-00

PT

Proposta de directiva
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
O Estado-Membro de tratamento 
garantirá que:
(a) os doentes recebam, a seu pedido, 
informação sobre as garantias de qualidade 
e segurança dos cuidados prestados;

(b) Os prestadores de cuidados do 
Estado-Membro de tratamento facultem 
informação sobre a acessibilidade, os 
preços e os resultados dos cuidados 
dispensados, incluindo os procedimentos 
de apresentação de queixa e as vias de 
recurso disponíveis no que se prende com 
os cuidados de saúde dispensados.

Justificação

Cumpre facultar aos doentes a informação mais relevante e mais eficaz. Sendo assim, cabe 
ao Estado-Membro prestar informações sobre o seu próprio sistema de saúde. Se os Estados-
Membros tivessem de prestar informações, individualmente, sobre os outros 26 Estados-
Membros, estas incorreriam no risco de não serem pertinentes, podendo o sistema de 
informação carecer de fiabilidade.

Alteração 77

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros designarão os 
pontos de contacto nacionais para os 
cuidados de saúde transfronteiriços e 
comunicarão os seus nomes e contactos à 
Comissão.

1. Os Estados-Membros designarão os 
pontos de contacto nacionais para os 
cuidados de saúde transfronteiriços e 
comunicarão os seus nomes e contactos à 
Comissão. Os Estados-Membros 
asseguram que as organizações de 
doentes, os fundos de doença e os 
prestadores de cuidados de saúde serão 
envolvidos nos seus pontos de contacto 
nacionais. 
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Alteração 78

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros designarão os 
pontos de contacto nacionais para os 
cuidados de saúde transfronteiriços e 
comunicarão os seus nomes e contactos à 
Comissão.

1. Os Estados-Membros designarão os 
pontos de contacto nacionais para os 
cuidados de saúde transfronteiriços e 
comunicarão os seus nomes e contactos à 
Comissão. Podem igualmente ser 
convidados a elaborar listas nacionais de 
centros hospitalares e de cuidados 
especializados, em benefício dos 
interessados.

Alteração 79

Proposta de directiva
Artigo 12 – nº 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) facultar e divulgar informação aos 
doentes, em particular sobre os direitos 
relacionados com os cuidados de saúde 
transfronteiriços e as garantias de 
qualidade e segurança, a protecção dos 
dados pessoais, os procedimentos de 
reclamação e reparação disponíveis para os 
cuidados de saúde prestados noutro Estado-
Membro, e os termos e condições 
aplicáveis;

(a) facultar e divulgar informação aos 
doentes, em particular sobre os direitos 
relacionados com os cuidados de saúde 
transfronteiriços e as garantias de 
qualidade e segurança, a protecção dos 
dados pessoais, os procedimentos de 
reclamação e reparação disponíveis para os 
cuidados de saúde prestados noutro Estado-
Membro, os termos e condições aplicáveis 
e os centros de excelência ou os centros 
de cuidados de saúde especializados em 
determinadas doenças;

Justificação

O direito do doente à informação deve ser complementado com referências a centros de 
excelência e a centros de cuidados de saúde especializados, a fim de poder fazer uma escolha 
bem equilibrada.

Alteração 80
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Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) facultar e divulgar informação aos 
doentes, em particular sobre os direitos 
relacionados com os cuidados de saúde 
transfronteiriços e as garantias de
qualidade e segurança, a protecção dos 
dados pessoais, os procedimentos de 
reclamação e reparação disponíveis para os 
cuidados de saúde prestados noutro
Estado-Membro, e os termos e condições 
aplicáveis;

(a) facultar e divulgar informação aos 
doentes, em particular sobre os direitos 
relacionados com os cuidados de saúde 
transfronteiriços e as normas de qualidade 
e segurança, a protecção dos dados 
pessoais, os procedimentos de reclamação, 
os meios que regulamentam os 
profissionais e prestadores do sector e os 
meios através dos quais a acção 
reguladora pode ser adoptada, os meios de 
reparação disponíveis para os cuidados de 
saúde prestados nesse Estado-Membro, e
os termos e condições aplicáveis;

  

Alteração 81

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) facultar e divulgar informação aos 
doentes, em particular sobre os direitos 
relacionados com os cuidados de saúde 
transfronteiriços e as garantias de 
qualidade e segurança, a protecção dos 
dados pessoais, os procedimentos de 
reclamação e reparação disponíveis para os 
cuidados de saúde prestados noutro Estado-
Membro, e os termos e condições 
aplicáveis;

(a) facultar e divulgar informação aos 
doentes e aos profissionais de saúde, em 
particular sobre os direitos dos doentes
relacionados com os cuidados de saúde 
transfronteiriços e as garantias de 
qualidade e segurança, a protecção dos 
dados pessoais, os procedimentos de 
reclamação e reparação disponíveis para os 
cuidados de saúde prestados noutro Estado-
Membro, e os termos e condições 
aplicáveis;

Justificação
Os profissionais da saúde são o primeiro ponto de contacto dos doentes e necessitam de 
informação sobre os direitos dos doentes, o que é necessário para efeitos de respeito de todos 
os direitos e de orientação dos doentes, para que estes obtenham todo o apoio de que 
precisam.
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Alteração 82

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O ponto de contacto nacional do 
Estado-Membro de tratamento registará 
todas as actividades que ocorram no 
Estado-Membro de tratamento ao abrigo 
dos artigos 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 15.º, de que 
notificará as entidades competentes do 
Estado-Membro de tratamento, bem como 
o ponto de contacto nacional do Estado-
Membro de inscrição. Os prestadores de 
serviços de saúde facultarão as 
informações necessárias ao ponto de 
contacto nacional do respectivo 
Estado-Membro, logo que as recebam.

Justificação

Em prol de um fácil desenrolar de todo o processo.

Alteração 83

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros prestarão a 
assistência mútua necessária à aplicação da 
presente directiva.

1. Os Estados-Membros prestarão a 
assistência mútua para promover a 
qualidade e a segurança dos cuidados de 
saúde necessários à aplicação da presente 
directiva.

Alteração 84
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Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros prestarão a 
assistência mútua necessária à aplicação da 
presente directiva.

1. Os Estados-Membros prestarão a 
assistência mútua necessária à aplicação da 
presente directiva e celebrarão acordos 
nesse sentido.

Alteração 85

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros facilitarão a 
cooperação no domínio da prestação de 
cuidados de saúde transfronteiriços aos 
níveis regional e local e através das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a prestação de cuidados de 
saúde transfronteiriços numa base 
temporária ou ad hoc e outras formas de 
cooperação transfronteiriça.

Os Estados-Membros facilitarão a 
cooperação no domínio da prestação de 
cuidados de saúde transfronteiriços aos 
níveis regional e local e através das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a prestação de cuidados de 
saúde transfronteiriços numa base 
temporária ou ad hoc e outras formas de 
cooperação transfronteiriça e celebrarão 
acordos nesse sentido.

Alteração 86

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros facilitarão a 
cooperação no domínio da prestação de 
cuidados de saúde transfronteiriços aos 
níveis regional e local e através das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a prestação de cuidados de 
saúde transfronteiriços numa base 
temporária ou ad hoc e outras formas de 
cooperação transfronteiriça.

2. Os Estados-Membros facilitarão a 
cooperação no domínio da prestação de 
cuidados de saúde transfronteiriços aos 
níveis regional e local e a comunicação 
entre os prestadores de cuidados de saúde
nos Estados-Membros de tratamento e de 
inscrição, para melhor assegurar a 
continuidade do tratamento, bem como 
através das tecnologias da informação e da 
comunicação, a prestação de cuidados de 
saúde transfronteiriços numa base 
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temporária ou ad hoc e outras formas de 
cooperação transfronteiriça.

Justificação
A continuidade dos cuidados é vital para a segurança dos doentes. Deve observar-se uma 
estreita cooperação entre as equipas médicas do país de origem dos doentes e as equipas 
médicas e de especialistas do país de tratamento, a fim de garantir a continuidade dos 
cuidados.

Alteração 87

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros –
nomeadamente os países vizinhos – devem 
celebrar acordos mútuos, na acepção dos 
n.ºs 1 e 2, sobre outros acordos de 
cooperação apropriados que é imperativo 
manter ou que devem obter um maior 
espaço de manobra, a entrada e saída de 
doentes entre esses Estados-Membros, 
mecanismos de planeamento e 
determinadas formas de cuidados 
hospitalares.

Justificação

De verplichting tot samenwerking van artikel 13 is niet voldoende uitgewerkt, waardoor 
instellingen in grensgebieden in hun plannen te zeer afhankelijk blijven van de toevallige 
patiëntenbewegingen en de willekeur van verzekeraars/lidstaten om e.e.a. toe te laten. Voor 
structurele samenwerking en investeringen daarin hebben instellingen nu eenmaal enige 
zekerheid nodig, dat het ook zal gaan lopen en ook gefinancierd gaat worden. Door deze 
toevoeging kunnen instellingen, verzekeraars en patiënten terugvallen op afspraken die zijn 
toegesneden op bestaande problematiek en mogelijkheden in de grensregio's. Deze 
samenwerkingsovereenkomsten kunnen per lidstaat meer of minder vergaand zijn.

Alteração 88
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Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

  2-A. Os Estados-Membros informar-se-ão 
imediata e proactivamente sobre os 
profissionais ou prestadores de cuidados 
de saúde quando seja tomada qualquer 
acção regulamentar contra o seu registo 
ou o seu direito de prestação de serviços. 

  

Alteração 89

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) essas restrições sejam necessárias e
proporcionadas para proteger a saúde 
humana e não sejam discriminatórias ou 

(a) essas restrições não sejam necessárias, 
não sejam proporcionadas para proteger a 
saúde humana, sejam discriminatórias ou 

Justificação

 Existe um erro neste período da versão que é apresentada pela Comissão. Com efeito, na 
alínea a) são enunciadas as excepções que permitem aos Estados-Membros não seguirem a 
regra geral: a proibição de quaisquer restrições ao reconhecimento de receitas individuais é 
admitida se estas não se cingirem ao que é necessário, não forem proporcionais para 
proteger a saúde humana e forem discriminatórias.

Alteração 90

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O reconhecimento das receitas 
médicas emitidas noutro Estado-Membro 
não implica a modificação do direito que 
assiste aos Estados-Membros de definirem 
as prestações que os próprios Estados 
decidam conceder.
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Justificação

Na Directiva não se pretende invalidar o princípio da subsidiariedade, que permite aos 
Estados-Membros determinarem os benefícios que pretendem conceder.

Alteração 91

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os reembolsos das prescrições 
individuais deverá ser baseado apenas nas 
disposições pertinentes do 
Estado-Membro de inscrição.

Justificação

A questão do reconhecimento mútuo das receitas médicas deve ser clarificada em articulação 
com a questão do reembolso. Importante se afigura que o reembolso apenas seja possível no 
caso dos produtos médicos que integram o cabaz de benefícios no Estado-Membro de 
inscrição do doente.

Alteração 92

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. O Estado-Membro de inscrição só é 
obrigado a reembolsar as despesas de 
receitas de medicamentos de um outro 
Estado-Membro se esses custos também 
forem comparticipados no Estado-
Membro de inscrição (por exemplo, no 
âmbito de um código de reembolso ou de 
uma lista positiva).

Justificação
De outro modo, verificar-se-ia uma contradição face ao disposto no artigo 11.º. 

Alteração 93



AD\767465PT.doc 57/63 PE413.995v02-00

PT

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) medidas que permitam a um 
farmacêutico ou outro profissional de 
saúde verificar a autenticidade da receita 
médica e se a receita foi emitida noutro 
Estado-Membro por uma pessoa 
autorizada, desenvolvendo um modelo 
comunitário de receita médica e 
promovendo a interoperabilidade das 
receitas electrónicas;

(a) medidas que permitam a um 
farmacêutico ou outro profissional de 
saúde verificar a autenticidade da receita 
médica e se a receita foi emitida noutro 
Estado-Membro por uma pessoa 
autorizada, desenvolvendo um modelo 
comunitário normalizado de receita 
médica e promovendo a interoperabilidade 
das receitas electrónicas;

Justificação

 A monitorização das tendências e padrões no tocante a incidentes adversos ou falhas do 
sistema no que respeita aos cuidados transfronteiriços permitirá aos Estados-Membros e à 
Comissão identificarem alguns dos problemas susceptíveis de ocorrer na sequência da 
implementação da presente directiva. 

Alteração 94

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) medidas para garantir que os 
medicamentos prescritos num 
Estado-Membro e fornecidos noutro 
Estado-Membro estejam correctamente 
identificados e que a informação destinada 
aos doentes sobre esse produto é 
compreensível;

(b) medidas para garantir que os 
medicamentos prescritos num 
Estado-Membro e fornecidos noutro 
Estado-Membro estejam correctamente 
identificados e que a informação destinada 
aos doentes sobre esse produto é 
compreensível; as receitas médicas 
prescritas no quadro deste formulário 
comunitário de receita médica deverão ser 
formuladas em consonância com a 
Denominação Comum Internacional 
(DCI);

Justificação
Para serem compreensíveis em toda a Europa, as receitas passadas segundo um formulário 
comunitário deveriam ser redigidas mediante utilização de uma linguagem comum, ou seja, a 
Denominação Comum Internacional (DCI), que identifica os medicamentos pelas moléculas e 
não pela denominação comercial, que varia de país para país.
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Alteração 95

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) medidas para excluir certas categorias 
de medicamentos do princípio de 
reconhecimento previsto neste artigo, 
quando tal seja necessário para proteger a 
saúde pública.

(c) medidas para excluir certas categorias 
de medicamentos do princípio de 
reconhecimento previsto neste artigo, 
quando se verifiquem as condições 
referidas no n.º 1 ou tal seja necessário 
para proteger a saúde pública.

Justificação

 No intuito de conferir maior clareza ao diploma, é oportuno recordar as condições que 
permitem aos Estados-Membros não proibirem quaisquer restrições ao reconhecimento de 
receitas individuais.

Alteração 96

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) medidas que assegurem que as 
receitas médicas passadas e a informação 
prestada sobre os produtos médicos sejam 
acessíveis às pessoas portadoras de 
deficiência.

Alteração 97

Proposta de directiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Zonas-piloto

No intuito de, futuramente, alcançar uma 
política de cuidados de saúde tão eficaz 



AD\767465PT.doc 59/63 PE413.995v02-00

PT

quanto possível, a Comissão nomeará 
regiões fronteiriças como zonas-piloto 
onde serão testadas, analisadas e 
avaliadas exaustivamente iniciativas 
inovadoras relativas a cuidados de saúde 
transfronteiriços. 

Alteração 98

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros incentivarão o 
desenvolvimento das redes europeias de 
referência de prestadores de cuidados de 
saúde. As redes estarão sempre abertas aos 
novos prestadores de cuidados de saúde 
que desejem participar, desde que estes 
cumpram todas as condições e critérios 
exigidos. 

1. Os Estados-Membros incentivarão o 
desenvolvimento das redes europeias de 
referência de prestadores de cuidados de 
saúde e reforçarão a experiência de 
cooperação adquirida no âmbito dos 
Agrupamentos Europeus de Cooperação 
Territorial (AECT). As redes estarão 
sempre abertas aos novos prestadores de 
cuidados de saúde que desejem participar, 
desde que estes cumpram todas as 
condições e critérios exigidos. 

Justificação

Os agrupamentos europeus de cooperação transfronteiriça constituem um instrumento 
importante e já disponível a nível da cooperação transfronteiriça no domínio dos cuidados 
médicos. As melhores práticas utilizadas pelos agrupamentos europeus de cooperação 
transfronteiriça poderiam ser implementadas com vista a alcançar maiores desenvolvimentos 
no âmbito de aplicação da presente Directiva.

Alteração 99

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) ajudar a garantir o acesso efectivo 
de todos aos cuidados de saúde, em 
particular tendo em vista o combate às 
desigualdades em termos de desempenho 
em matéria de saúde, quer entre os 
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Estados-Membros, quer a nível dos 
mesmos;

Justificação

Este constitui um dos elementos essenciais das políticas em matéria de cuidados de saúde.

Alteração 100

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.° 2 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) criar uma base de dados referente a 
todos os prestadores de cuidados de saúde 
e a informações sobre as especializações 
específicas, a fim de estabelecer uma lista 
de centros de excelência;

Justificação

A presente medida pode ajudar os doentes a escolher acertadamente um hospital específico.

Alteração 101

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

  Os Estados-Membros que compram 
serviços de saúde electrónicos de 
prestadores e profissionais de cuidados de 
saúde noutros Estados-Membros 
certificar-se-ão de que estes estão 
devidamente regulamentados e 
qualificados e de que demonstraram, 
através da autoridade competente
relevante, estarem aptos a exercer a 
actividade e a prestar serviços de saúde 
electrónicos.

Alteração102
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Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros procederão à 
recolha de dados estatísticos e outros dados 
necessários para efeitos de controlo, sobre 
a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços, os cuidados de saúde 
fornecidos, os seus prestadores e os 
doentes, os custos e os resultados. Essa 
recolha de dados estará integrada nos seus 
sistemas gerais de recolha de dados sobre 
os cuidados de saúde, e respeitará as 
disposições comunitárias e nacionais em 
matéria de produção de estatísticas e de 
protecção dos dados pessoais.

1. Os Estados-Membros procederão à 
recolha de dados estatísticos e outros dados 
necessários para efeitos de controlo, sobre 
a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços, os cuidados de saúde 
fornecidos, os seus prestadores e os 
doentes, os custos e os resultados. 
Monitorizarão igualmente as tendências e 
padrões no tocante a incidentes adversos 
ou falhas do sistema no que respeita aos 
cuidados transfronteiriços. Essa recolha 
de dados estará integrada nos seus sistemas 
gerais de recolha de dados sobre os 
cuidados de saúde, e respeitará as 
disposições comunitárias e nacionais em 
matéria de produção de estatísticas e de 
protecção dos dados pessoais. 

Justificação

 A monitorização das tendências e padrões no tocante a incidentes adversos ou falhas do 
sistema no que respeita aos cuidados transfronteiriços permitirá à Comissão e aos 
Estados-Membros identificarem alguns dos problemas susceptíveis de ocorrer na sequência 
da implementação da presente directiva.

Alteração 103

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O objectivo desta recolha de dados é 
avaliar em que medida a presente 
Directiva contribui para a mobilidade dos 
doentes, a qualidade dos cuidados de 
saúde em geral e para o respeito do 
princípio do acesso para todos.
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Justificação

É conveniente realçar que, atendendo ao objectivo da presente Directiva, os dados recolhidos 
devem ajudar a avaliar em que medida a Directiva cumpre esse mesmo objectivo. Este 
aspecto deve ser igualmente um dos principais elementos abordados no relatório (artigo 
20.º).

Alteração 104

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A recolha de dados no quadro do 
presente artigo terá lugar em estreita 
cooperação com a recolha de dados 
prevista pela Comissão Administrativa 
para a Segurança Social dos 
Trabalhadores Migrantes.

Justificação

A estreita cooperação em matéria de recolha de dados ao abrigo da presente directiva e a 
recolha de dados ao abrigo da regulamentação aplicável à coordenação dos sistemas de 
segurança social propiciará uma imagem mais abrangente dos fluxos transfronteiriços de 
pessoas no domínio dos cuidados de saúde.

Alteração 105

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão contribui para a recolha 
das informações necessárias para registar 
os fluxos transfronteiriços de pacientes e 
de profissionais, de forma a remediar 
atempadamente eventuais efeitos 
negativos e continuar a estimular os 
efeitos positivos. A Comissão incluirá 
estas informações no relatório referido no 
n.º 1.
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