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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator do presente parecer acolhe favoravelmente a proposta de Directiva da Comissão 
relativa à aplicação dos direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde 
transfronteiriços, uma vez que visa uma maior transparência e mais segurança jurídica para os 
doentes. O aumento da oferta de serviços de qualidade por parte das instituições de tratamento 
e a melhoria da qualidade da informação prestada aos doentes permitem antever um aumento 
da mobilidade dos doentes. Importa insistir no valor acrescentado, em termos de política de 
saúde, decorrente do melhor funcionamento em rede de instituições de tratamento no espaço 
europeu. Simultaneamente, convém garantir que a proposta de Directiva não implique uma 
sobrecarga de custos unilateral para os Estados-Membros, nem prejudique a prestação de 
cuidados de saúde à escala nacional, ou a oferta nacional de serviços de saúde, sempre que se 
verifique uma procura excessiva de serviços de saúde por parte dos doentes.

Os serviços de saúde foram excluídos do âmbito da Directiva relativa aos serviços, por 
representarem um bem superior e deverem ser reconhecidos a nível europeu mediante 
disposições regulamentares específicas. Neste contexto, o Parlamento Europeu solicitou à 
Comissão, num relatório de iniciativa de Maio de 2008, a apresentação de um novo quadro 
regulamentar comunitário em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços. Em Julho de 
2008, a Comissão publicou, no contexto do Pacote Social, a presente proposta de directiva, 
que consistiu, primordialmente, numa codificação da jurisprudência do TJCE em matéria de 
cuidados de saúde transfronteiriços. 

O relator do presente parecer subscreve a proposta da Comissão de facilitar a mobilidade 
transfronteiriça dos doentes e de esclarecer os direitos dos doentes através de normas de 
direito comunitário derivado. Na perspectiva dos doentes, importa conseguir explorar, no 
mínimo, todas as sinergias possíveis no domínio da assistência médica. Para tal, convém 
adoptar medidas de carácter político-económico, a nível dos aspectos técnicos dos seguros de 
saúde, bem como de tipo organizacional, de modo a garantir suficiente capacidade de resposta 
dos Estados-Membros em termos, por exemplo, do número de camas e da capacidade de 
financiamento necessários. De modo a evitar que um excesso do afluxo de doentes de outros 
Estados-Membros comprometa os cuidados de saúde prestados à própria população, o acesso 
dos doentes a unidades hospitalares de outros Estados-Membros deverá ser facultado tendo 
em conta as capacidades e possibilidades financeiras desses Estados-Membros. 

Nos termos do artigo 35.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e do artigo 
152.º do TCE, os Estados-Membros deverão garantir um elevado nível de protecção da saúde. 
Actualmente, a oferta de serviços de saúde apresenta fortes disparidades entre os 
Estados-Membros. Importa desenvolver a actual oferta e mantê-la a um elevado nível de 
qualidade. Enquanto bem essencial, a saúde deverá ser apoiada através de medidas de política 
contratual e de controlo da qualidade, bem como de regras de provedoria. A possibilidade de 
recorrer à prestação de cuidados de saúde noutros países da União não deverá levar os 
Estados-Membros a descurar o desenvolvimento contínuo das respectivas unidades 
hospitalares, nem a fomentar o tratamento médico dos seus cidadãos no exterior do território 
nacional.

O relator do presente parecer concorda com a ideia de possibilitar a cada Estado-Membro a 
introdução de uma autorização prévia de reembolso dos custos hospitalares no caso de 
perturbações graves do equilíbrio financeiro do respectivo sistema nacional de saúde e/ou dos 
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serviços hospitalares nesse Estado-Membro. A este título, interessa ainda salientar que os 
Estados-Membros deverão ter a possibilidade de cobrar aos sistemas nos quais se encontram 
inscritos os doentes a totalidade dos custos reais de cada serviço prestado. Nalguns 
Estados-Membros, uma parte dos tratamentos hospitalares é financiada pelas contribuições 
para a segurança social e uma outra parte pelas receitas fiscais. No caso de apenas ser cobrada 
aos doentes a tarifa relativa à segurança social, os Estados-Membros cuja oferta deficitária de 
serviços de saúde pode levar os doentes a receber tratamento noutro Estado-Membro seriam 
indevidamente compensados pelos contribuintes do país de destino.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 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:

Alteração1

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Dado que estão preenchidas as 
condições de recurso ao artigo 95.º do 
Tratado como base jurídica, o legislador 
comunitário basear-se-á nesta base jurídica 
mesmo quando a protecção da saúde 
pública seja um factor decisivo para as 
opções tomadas; a este respeito o n.º 3 do 
artigo 95.º do Tratado exige explicitamente 
que, ao realizar a harmonização, seja 
garantido um elevado nível de protecção da 
saúde humana, considerando em particular 
os novos desenvolvimentos baseados em 
factos científicos. 

(2) Dado que estão preenchidas as 
condições de recurso ao artigo 95.º do 
Tratado como base jurídica, o legislador 
comunitário basear-se-á nesta base jurídica 
mesmo quando a protecção da saúde 
pública seja um factor decisivo para as 
opções tomadas; a este respeito o n.º 3 do 
artigo 95.º do Tratado exige explicitamente 
que seja garantido um elevado nível de 
protecção da saúde humana, considerando 
em particular os novos desenvolvimentos 
baseados em factos científicos. 

Justificação

A presente directiva deverá ter por objecto a clarificação dos direitos dos doentes e não a 
harmonização da organização do sistema de saúde, a qual se inscreve na esfera de 
competência exclusiva dos Estados-Membros.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Os sistemas de saúde da Comunidade 
são uma componente essencial dos 
elevados níveis de protecção social na 
Europa e contribuem para a coesão e a 
justiça sociais, bem como para o 
desenvolvimento sustentável. Fazem 
igualmente parte do quadro mais amplo 
dos serviços de interesse geral.

(4) Os sistemas de saúde da Comunidade 
são uma componente essencial dos 
elevados níveis de protecção social na 
Europa e contribuem para a coesão e a 
justiça sociais, bem como para o 
desenvolvimento sustentável. Fazem 
igualmente parte do quadro mais amplo 
dos serviços de interesse geral. Estes 
gozam de um estatuto especial entre os 
serviços de interesse geral, em virtude dos 
seus objectivos prioritários de 
salvaguarda da segurança dos doentes e 
de protecção da saúde pública.

Justificação

Embora através da presente directiva se proponha um instrumento regulamentar específico 
para os serviços de saúde que foram excluídos da Directiva relativa aos serviços, o tema da 
saúde continua a ser tratado de acordo com o espírito original da Directiva relativa aos 
serviços. Importa assegurar que os serviços de saúde tenham por objecto um bem superior ao 
de outros serviços.

Alteração3

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) De acordo com a investigação 
realizada, a prestação de cuidados de saúde 
causa danos em 10% dos casos. É, pois, 
essencial definir obrigações comuns claras 
em matéria de reclamação e compensação 
por danos resultantes da prestação de 
cuidados de saúde, a fim de evitar a falta 
de confiança nestes mecanismos, que 
constitui um obstáculo à utilização dos 
cuidados de saúde transfronteiriços. O 
facto de os sistemas dos Estados de 
tratamento serem responsáveis pela 
cobertura e compensação dos danos, não 
deve prejudicar a possibilidade de os 
Estados-Membros alargarem a cobertura 
dos seus sistemas nacionais aos doentes 
dos seus países que procurem obter 

(15) De acordo com a investigação 
realizada, a prestação de cuidados de saúde 
causa danos corporais em 10% dos casos. 
É, pois, essencial definir obrigações 
comuns claras em matéria de reclamação e 
compensação por danos resultantes da 
prestação de cuidados de saúde, a fim de 
evitar a falta de confiança nestes 
mecanismos, que constitui um obstáculo à 
utilização dos cuidados de saúde 
transfronteiriços. O facto de os sistemas 
dos Estados de tratamento serem 
responsáveis pela cobertura e compensação 
dos danos, não deve prejudicar a 
possibilidade de os Estados-Membros 
alargarem a cobertura dos seus sistemas 
nacionais aos doentes dos seus países que 
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cuidados de saúde no estrangeiro, sempre 
que tal seja mais apropriado para os 
doentes e, em especial, nos casos em que 
sejam necessários cuidados de saúde 
prestados noutro Estado-Membro. 

procurem obter cuidados de saúde no 
estrangeiro, sempre que tal seja mais 
apropriado para os doentes e, em especial, 
nos casos em que sejam necessários 
cuidados de saúde prestados noutro Estado-
Membro. 

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Contudo, o doente não deve em 
nenhuma circunstância obter uma 
vantagem financeira dos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro, devendo 
a assunção dos custos restringir-se, 
consequentemente, aos custos reais dos 
cuidados de saúde que tenha recebido.

(24) Contudo, o doente não deve em 
nenhuma circunstância obter uma 
vantagem financeira dos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro, devendo 
a assunção dos custos restringir-se, 
consequentemente, aos custos reais dos 
cuidados de saúde que tenha recebido. O 
Estado-Membro de inscrição deveria 
também reembolsar outros custos 
relacionados tais como os custos de 
tratamento terapêutico.

Justificação

Embora através da presente directiva se proponha um instrumento regulamentar específico 
para os serviços de saúde que foram excluídos da Directiva relativa aos serviços, o tema da 
saúde continua a ser tratado de acordo com o espírito original da Directiva relativa aos 
serviços. Importa assegurar que os serviços de saúde tenham por objecto um bem superior ao 
de outros serviços.

Alteração 5

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 
de cuidados de saúde transfronteiriços, 
independentemente da forma como sejam 
organizados, prestados ou financiados, 
abrangendo os cuidados de saúde públicos 
e privados. A presente directiva aplicar-se-
á aos sistemas de segurança social e aos 



AD\773699PT.doc 7/19 PE 416.293v02-00

PT

seguros de saúde  particulares e 
combinados.

Justificação

Tem de ser introduzida a expressão "transfronteiriços", pois, de outro modo, a disposição é 
incompatível com o disposto no artigo 152.º do TCE (acção complementar da Comunidade).

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 3 – nº 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 7

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) na Directiva 2002/83/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de Novembro de 2002, relativa aos 
seguros de vida1; 
1 JO L 345 de 19.12.2002, p. 1. 
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Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

g-B) na Primeira Directiva 73/239/CEE 
do Conselho, de 24 de Julho de 1973, 
relativa à coordenação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes ao acesso à 
actividade de seguro directo não vida e ao 
seu exercício1;
1 JO L 228 de 16.8.1973, p. 3. 

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

g-C) na 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 (terceira directiva sobre o 
seguro não vida) 1.
1 JO L 228 de 11.8.1992, p. 1.

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 

Até à data de entrada em vigor 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, 
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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.

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. 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.

Justificação

A frase a suprimir estabelece a possibilidade de adesão decorrente do Regulamento (CEE) 
n.º 1408/71 no contexto da presente directiva. As consequências e a capacidade de 
administração de semelhante disposição não são evidentes, devendo ser rejeitadas quaisquer 
restrições da aplicabilidade do Regulamento (CEE) n.º 1408/71.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – alínea 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

A partir da data de entrada em vigor 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 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, não se aplicam os artigos 
6.º, 7.º, 8.º e 9.º da presente directiva e o 
artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º 
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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 12

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

Texto da Comissão Alteração

ii-A) Uma pessoa segurada em 
conformidade com as condições do regime 
privado de seguro de doença relevante;

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em conformidade com o artigo 152.º 
do Tratado, incumbe ao Estado-Membro 
de tratamento a plena responsabilidade 
pela organização do sistema de saúde e 
pelos cuidados médicos prestados.

Justificação

A "parte beneficiária" não é referida, daí o aditamento de uma referência ao TCE neste 
ponto.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Em conformidade com o n.º 2, alínea 
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d-A), do artigo 12º, as autoridades do 
Estado-Membro de tratamento serão 
responsáveis pela supervisão permanente 
dos dados apurados. As autoridades 
adoptarão, se apropriado, em função dos 
resultados da supervisão, medidas a curto 
prazo, de modo a garantir a saúde pública 
e a manutenção do equilíbrio financeiro 
do sistema de segurança social.

Justificação

Uma vez que os dados são recolhidos de modo sistemático, deverão ser imediatamente 
aproveitados para apoiar os Estados-Membros na configuração das suas políticas de saúde 
nacionais – "agir em vez de reagir".

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Tendo em conta a importância 
fundamental da garantia da qualidade e 
da segurança dos cuidados 
transfronteiriços, nomeadamente para os 
pacientes, as organizações implicadas na 
elaboração de normas e de directrizes na 
acepção dos n.ºs 1 e 3 devem incluir, pelo 
menos, as organizações de pacientes e, em 
particular, as com competência
transfronteiriça.

Alteração 16

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-

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 
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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.

Estado-Membro. A instituição competente 
do Estado-Membro de inscrição
reembolsará à pessoa segurada os custos 
efectivos do tratamento. Se houver vários 
métodos disponíveis para o tratamento de 
uma certa doença ou lesão, o doente terá 
direito de reembolso para todos os 
métodos de tratamento que estejam
suficientemente experimentados e testados
pela comunidade médica internacional, se 
não estiverem disponíveis no Estado-
Membro de inscrição do doente. 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

Clarificação de que não é o Estado-Membro, mas a(s) respectiva(s) instituição(ões) de 
segurança social que deverá (deverão) reembolsar os custos. Clarificação de que, no âmbito 
do acerto de contas entre Estados-Membros, não é apenas necessário reembolsar os custos a 
cargo do regime obrigatório de segurança social, mas também os dos sistemas de saúde 
financiados pelo Estado.

Alteração 17

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 pela instituição competente 
do 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.
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Justificação

Clarificação de que não é o Estado-Membro, mas a(s) respectiva(s) instituição(ões) de 
segurança social que deverá(ão) reembolsar os custos.

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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 pelo respectivo 
sistema nacional de saúde, 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.

Justificação

Importa esclarecer que, no âmbito do acerto de contas entre Estados-Membros, não deverão 
apenas ser reembolsados os custos a cargo do regime obrigatório de segurança social, mas 
também os custos a suportar pelos sistemas de saúde financiados pelo Estado.

Alteração 19

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 visam alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
completando-a, deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 

2. A lista será elaborada e poderá ser 
regularmente actualizada pela Comissão. 
Estas medidas, que visam alterar elementos 
não essenciais da presente directiva 
completando-a, deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
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n.º 3 do artigo 19.º. n.º 3 do artigo 19.º. Aquando da 
elaboração dessa lista, a Comissão terá 
em consideração a posição especial dos 
centros de referência europeus referidos 
no artigo 15.º. 

Alteração 20

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 deve 
aplicar-se sem prejuízo do 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 21

Proposta de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Recusa de cuidados hospitalares e 

especializados
8-A. Um Estado-Membro de tratamento 
pode autorizar que um prestador de 
serviços de saúde recuse cuidados
hospitalares ou especializados a doentes 
noutro Estado-Membro se tal resultar em 
detrimento de outros doentes com 
necessidades de saúde semelhantes, 
nomeadamente aumentando o tempo de 
espera para o tratamento.

Justificação

Inclusão da última frase do considerando 12. Esta frase fundamental dos considerandos falta 
no corpo do texto da directiva. De modo a proporcionar segurança jurídica e uma melhor 
compreensão do texto, é preferível incluir aqui esta frase. O objectivo de prestar cuidados de 
saúde aos doentes tão próximo quanto possível do seu local de residência ou de trabalho não 
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deverá ser comprometido pelo facto de não se imporem limites ao acesso de doentes de 
outros Estados-Membros.

Alteração 22

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 
Regulamento n.º 1408/71.

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 entrada em vigor do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004, será  
concedida a uma pessoa segurada, a 
autorização prevista nos Regulamentos 
relativos à coordenação dos regimes de 
segurança social, referidos no n.º 1, alínea 
f), do artigo 3.º da presente Directiva, de 
acordo com o n.º 1, alínea c), do artigo 22.º 
e o n.º 2 do mesmo artigo do Regulamento 
n.º 1408/71. A partir da data de entrada 
em vigor do Regulamento (CE) n.º 
883/2004, será concedida a uma pessoa 
segurada a autorização com base nos 
regulamentos relativos à coordenação dos 
regimes de segurança social tal como 
referido no n.º 1, alínea f), do artigo 3.º da 
presente Directiva, de acordo com o artigo 
20.º do Regulamento (CE) n.º 883/2004.
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Alteração 23

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 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. 

Relativamente a informações sobre 
cuidados transfronteiriços, será feita uma 
clara distinção entre os direitos dos 
pacientes ao abrigo da 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 .

Alteração 24

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 
pacientes, os fundos de seguro de doença 
e os prestadores de cuidados de saúde 
sejam envolvidos no trabalho desses
pontos de contacto nacionais.

Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) registar as diversas actividades 
desenvolvidas no Estado-Membro de 
tratamento em conformidade com os 
artigos 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 15.º e 
comunicá-las às autoridades competentes 
do Estado-Membro de tratamento. Os 
prestadores de cuidados de saúde 
fornecem as informações necessárias, 
logo que delas tenham conhecimento.

Justificação

Em prol de um fácil desenrolar de todo o processo.

Alteração 26

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 27

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 nacional, regional e local e através 
das tecnologias da informação e da 
comunicação e a prestação de cuidados de 
saúde transfronteiriços numa base 
temporária ou ad hoc e celebrarão acordos 
nesse sentido.
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Alteração 28

Proposta de directiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
No intuito de, futuramente, criar uma 
política de saúde tão eficaz quanto 
possível, a Comissão nomeará  regiões 
fronteiriças como zonas de ensaio onde 
será plenamente testada, analisada e 
avaliada a execução de iniciativas 
inovadoras relativas a cuidados 
transfronteiriços.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão é competente pela recolha 
das informações necessárias para registar 
fluxos transfronteiras de pacientes e de 
profissionais, por forma a remediar 
atempadamente eventuais efeitos 
negativos e para continuar a estimular os 
efeitos positivos. A Comissão incluirá essa 
informação no relatório referido no n.º 1.
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