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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

As prestações de cuidados de saúde foram excluídas da directiva relativa aos serviços por 
realizarem uma missão de interesse geral, devendo, por conseguinte, a prestação de serviços 
de saúde ser objecto de legislação específica que garanta o respeito absoluto dos princípios de 
igualdade de acesso, universalidade, qualidade, segurança e solidariedade.

A saúde não pode ser considerada um produto ordinário do mercado interno, já que os 
serviços de cuidados de saúde contribuem enormemente para a coesão económica, social e 
territorial da União Europeia.

Uma directiva relativa à aplicação dos direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde 
transfronteiriços deve, por conseguinte, evitar tornar-se um instrumento de promoção de um 
"turismo médico", que, ao desenvolver-se, poderia criar condições de efectiva desigualdade 
de acesso aos cuidados médicos e cujo resultado seria um sistema de saúde a duas velocidades 
que apenas aproveitaria aos doentes melhor informados e mais endinheirados.

Em conformidade com os Tratados que garantem as liberdades fundamentais de circulação, e 
no respeito do princípio da subsidiariedade que reconhece a cada Estado-Membro a 
competência para organizar, gerir e financiar o seu sistema de saúde e de protecção social, a 
União Europeia pode, não obstante, contribuir com um valor acrescentado essencial no 
âmbito da mobilidade dos doentes. A complexidade, a variedade e a especificidade dos 
sistemas de saúde exigem uma cooperação aprofundada entre Estados em matéria de 
investigação, informação médica e administrativa, bem como uma reflexão exaustiva sobre a 
articulação a fazer entre estas características particulares, a fim de garantir a segurança 
jurídica tanto dos doentes como dos profissionais de saúde e dos prestadores de cuidados de 
saúde.

Ora, a proposta da Comissão apenas muito parcialmente resolve esta equação, limitando-se a 
codificar acórdãos do Tribunal de Justiça que resultam precisamente de um vazio jurídico 
evidente!

Quer se trate da definição de noções chave (cuidados hospitalares e não hospitalares, 
prestações de cuidados de saúde, prazo razoável, danos, etc…), quer de esclarecimentos sobre 
a articulação entre a directiva e os regulamentos em vigor (1408/71 e 883/2004), quer da 
ponderação da continuidade dos cuidados e das responsabilidades em caso de eventuais 
complicações pós-operatórias, ou ainda do reconhecimento mútuo das prescrições, o texto da 
directiva, pelas enormes lacunas que revela, contribui mais para aumentar a insegurança 
jurídica do que para a eliminar.

É importante que sejam clarificadas as regras de tarifação e de reembolso, bem como as 
condições que regem o sistema de pedido de autorização prévio pelos Estados-Membros para 
garantir a tomada a cargo dos cuidados, de forma a não criar desigualdades entre doentes.

A autorização prévia deveria ser concebida como uma oportunidade oferecida aos doentes de 
serem melhor informados e aconselhados na procura de uma tomada a cargo que seja o
melhor adequada possível ao seu caso, no respeito do princípio da não discriminação, e não 
como um travão à mobilidade.
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Além disso, a autorização prévia garante a preservação de funções essenciais dos serviços 
públicos de saúde, designadamente, a coesão social e territorial e a manutenção dos 
equilíbrios financeiros dos sistemas públicos de segurança social que são os garantes de uma 
verdadeira política solidária em matéria de saúde.

Para os cuidados não sujeitos a autorização, uma declaração prévia permite verificar que o 
doente recebeu todas as informações necessárias antes da sua partida.

Num contexto de envelhecimento da população, com a inerente dificuldade em distinguir 
entre os aspectos médico e social, julgamos ser importante introduzir o conceito de cuidados 
de longa duração num momento em que numerosos Estados são afectados por este problema.

É absolutamente necessário que a mobilidade dos doentes e a problemática dos profissionais 
de saúde seja devidamente articulada, dada a forte interdependência de ambas as partes, no 
sentido de garantir, por um lado, a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde, e, por 
outro, para velar por que a demografia médica em certos Estados-Membros não fique 
desequilibrada. Esta ausência de reflexão simultânea sobre a situação dos profissionais, a sua 
formação e o reconhecimento das suas habilitações constitui uma lacuna que prejudica os 
próprios doentes, em virtude da clara inadequação ao sector da saúde da directiva de 2005 
relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais.

A saúde da população é um elemento fundamental do desenvolvimento económico. Permitir 
que os cidadãos se informem e tratem melhor, sem promover o consumismo nem o turismo 
médico, numa visão mais solidária e mais íntegra dos direitos dos doentes, sem aumentar as 
desigualdades sociais e territoriais, garantir uma certa segurança jurídica aos doentes, bem 
como aos profissionais, perpetuar os nossos regimes de protecção social, optimizar, 
mutualizando-os, os avanços da investigação, tais são os desafios da UE num domínio 
fundamental do modelo social europeu, para que a Europa seja para o cidadão uma solução e 
não um problema na sua vida quotidiana.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 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 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e os princípios gerais do 

(3) A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e os princípios gerais do 
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direito consagrados, em particular, na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O direito de aceder aos cuidados 
de saúde e o direito de beneficiar de 
tratamentos médicos nas condições 
estabelecidas pela legislação e práticas 
nacionais estão consagrados no artigo 35.º 
da Carta de Direitos Fundamentais da 
União Europeia. Mais especificamente, a 
presente directiva tem de ser aplicada no 
respeito pelo direito à vida privada e 
familiar, pela protecção dos dados 
pessoais, pela igualdade perante a lei, pelo 
princípio da não discriminação e pelo 
direito à acção e a um tribunal imparcial, 
em conformidade com os princípios gerais 
do direito, como reconhecidos nos artigos 
7.°, 8.º, 20.º, 21.º e 47.º da Carta.

direito consagrados, em particular, na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O direito de aceder aos cuidados 
de saúde e o direito de beneficiar de 
tratamentos médicos nas condições 
estabelecidas pela legislação e práticas 
nacionais estão consagrados no artigo 35.º 
da Carta de Direitos Fundamentais da 
União Europeia. Mais especificamente, a 
presente directiva tem de ser aplicada no 
respeito pelo direito à vida privada e 
familiar, pela protecção dos dados 
pessoais, pela igualdade perante a lei, pelo 
princípio da não discriminação, pelas 
opções éticas fundamentais dos Estados-
Membros e pelo direito à acção e a um 
tribunal imparcial, em conformidade com 
os princípios gerais do direito, como 
reconhecidos nos artigos 7.°, 8.º, 20.º, 21.º 
e 47.º da Carta.

Justificação

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this alínea. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A presente directiva respeita e não 
prejudica a liberdade de cada Estado-
Membro decidir que tipo de cuidados de 
saúde considera adequado. Nenhuma 
disposição da presente directiva será 
interpretada de molde a pôr em causa as 
opções éticas fundamentais dos Estados-
Membros, nomeadamente no que diz 
respeito à protecção do direito à vida de 
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cada ser humano.

Justificação

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this alínea. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Em conformidade com a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias, os doentes e os 
prestadores de cuidados de saúde têm 
direito a deslocar-se a qualquer Estado-
Membro sem distinção para fins de 
assistência médica e de prestação de 
assistência médica. Por isso, reveste-se da 
maior importância que sejam colocados, 
tanto quanto possível, os menores 
obstáculos ao trânsito de doentes 
transfronteiriço e os serviços de saúde 
transfronteiriços no território da UE.

Justificação

As normas comunitárias do mercado interno devem ter sempre prioridade. Embora os 
sistemas de saúde sejam da competência dos Estados-Membros, o trânsito de doentes e dos 
profissionais de saúde é transfronteiriço, pelo que a UE tem de estar activa nestes domínios. 
Simultaneamente, deve haver o mínimo possível de obstáculos resultantes de limitações a este 
trânsito de doentes e profissionais de saúde para se poder garantir a livre circulação de 
pessoas na UE.

Alteração 4
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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, garantir 
a mobilidade dos doentes, a liberdade de 
prestação de cuidados de saúde e um 
elevado nível de protecção da saúde, e 
facilitar a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços, 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.

Justificação

A legislação que visa abordar a aplicação dos direitos dos pacientes aos cuidados de saúde 
transfronteiriços deve ser inequívoca no reconhecimento das vantagens, em determinadas 
circunstâncias, dos cuidados de saúde transfronteiriços. É o caso das doenças raras, para as 
quais pode não existir tratamento de qualidade disponível dentro das fronteiras de um 
determinado Estado-Membro.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para efeitos desta directiva, o conceito
«cuidados de saúde transfronteiriços» 
abrange os seguintes modos de prestação 
de cuidados de saúde:

(10) Para efeitos desta directiva, entende-
se por «cuidados de saúde 
transfronteiriços»:

– Utilização de cuidados de saúde noutro 
país (ou seja, a deslocação de um doente 
junto de um prestador de cuidados de 
saúde noutro país para efeitos de 

– o doente tem de se deslocar fisicamente 
a um prestador de cuidados de saúde 
noutro país que não aquele onde está 
inscrito na segurança social para ali 
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tratamento), facto que é referido como 
«mobilidade dos doentes»;

receber serviços de saúde, facto que é 
referido como «mobilidade dos doentes»;

– Prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços (ou seja, prestação de 
serviços a partir do território de um 
Estado-Membro para o território de outro 
Estado-Membro), nomeadamente serviços 
de telemedicina, de diagnóstico e
prescrição à distância, e laboratoriais;

– O serviço de saúde desloca-se - de forma 
virtual ou não - para lá das fronteiras: o 
doente não se desloca fisicamente a outro 
país mas, não obstante, recebe serviços de 
saúde prestados a partir do território de 
outro país que não aquele onde está 
inscrito na segurança social - por 
exemplo, telecirurgia, consultas médicas,
prescrição e serviços laboratoriais à 
distância; isto é referido como 
«telemedicina»;

– Presença permanente de um prestador de 
cuidados de saúde (ou seja, 
estabelecimento de um prestador de 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro) 
e

– Presença permanente de um prestador de 
cuidados de saúde (ou seja, 
estabelecimento de um prestador de 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro) 
e

– Presença temporária de pessoas (ou seja, 
mobilidade dos profissionais de saúde, por 
exemplo ao deslocarem-se 
temporariamente para o Estado-Membro 
do doente para prestar serviços).

– Presença temporária de pessoas (ou seja, 
mobilidade dos profissionais de saúde, por 
exemplo ao deslocarem-se 
temporariamente para o Estado-Membro 
do doente para prestar serviços).
– A aquisição de bens no quadro de 
cuidados de saúde, como medicamentos, 
noutro país que não aquele onde o doente 
está inscrito na segurança social; isto 
pode mas não tem necessariamente de ser 
acompanhado por uma deslocação física 
do doente a este último país.

Justificação

A primeira parte da alteração visa melhorar a redacção. A segunda parte visa a aquisição de 
bens no quadro de cuidados de saúde que são objecto, nomeadamente, do acórdão Decker, o 
qual deve ser incluído numa directiva com vista a codificar os acórdãos Kohll e Decker.

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Como reconhecido pelos Estados- (11) Como reconhecido pelos Estados-
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Membros nas conclusões do Conselho 
sobre os «Valores e princípios comuns aos 
sistemas de saúde da União Europeia», 
existe um conjunto de princípios de 
funcionamento comuns que são partilhados 
pelos sistemas de saúde de toda a 
Comunidade. Estes princípios incluem a 
qualidade, a segurança, os cuidados 
baseados em dados rigorosos e na ética, a 
participação dos doentes, o acesso à 
justiça, o direito fundamental à privacidade 
no tratamento de dados pessoais e a 
confidencialidade. Os doentes, os 
profissionais de saúde e as autoridades 
responsáveis pelos sistemas de saúde têm 
de ter confiança no cumprimento destes 
princípios comuns e na criação das 
estruturas necessárias à sua aplicação em 
toda a Comunidade. Por conseguinte, é 
importante exigir que a conformidade com 
estes princípios de funcionamento seja 
assegurada pelas autoridades do Estado-
Membro em cujo território sejam prestados 
os cuidados de saúde. Isto é necessário 
para garantir a confiança dos doentes nos 
cuidados de saúde transfronteiriços, que 
por sua vez contribui para a mobilidade dos 
doentes e a livre circulação dos prestadores 
de cuidados de saúde no mercado interno, 
bem como para um elevado nível de 
protecção sanitária.

Membros nas conclusões do Conselho 
sobre os «Valores e princípios comuns aos 
sistemas de saúde da União Europeia», 
existe um conjunto de princípios de 
funcionamento comuns que são partilhados 
pelos sistemas de saúde de toda a 
Comunidade. Estes princípios incluem a 
qualidade, a segurança, os cuidados 
baseados em dados rigorosos e na ética, a 
participação dos doentes, o acesso à 
justiça, o direito fundamental à privacidade 
no tratamento de dados pessoais e a 
confidencialidade. Os doentes, os 
profissionais de saúde e as autoridades 
responsáveis pelos sistemas de saúde têm 
de ter confiança no cumprimento destes 
princípios comuns e na criação das 
estruturas necessárias à sua aplicação em 
toda a Comunidade. Por conseguinte, é 
importante exigir que a conformidade com 
estes princípios de funcionamento seja 
assegurada pelas autoridades do Estado-
Membro em cujo território sejam prestados 
os cuidados de saúde. Isto é necessário 
para garantir a confiança dos doentes nos 
cuidados de saúde transfronteiriços, que 
por sua vez contribui para a mobilidade dos 
doentes e a livre circulação dos prestadores 
de cuidados de saúde no mercado interno, 
bem como para um elevado nível de
protecção sanitária. Face a estes valores 
comuns aceita-se, no entanto, que os 
Estados-Membros tomem decisões 
diferentes por razões éticas, no que diz 
respeito à disponibilidade de certos 
tratamentos e às condições concretas de 
acesso. A presente directiva não afecta a 
diversidade ética. A presente directiva não 
obriga os Estados-Membros a prestarem 
tratamentos e serviços acessíveis no seu 
território ou a reembolsarem os custos de 
tratamentos (recebidos noutro 
Estado-Membro) que não sejam 
permitidos ao abrigo da legislação 
nacional, regulamentos e códigos de 
deontológicos das profissões médicas.

Adlib Express Watermark



PE 418.168v02-00 10/56 AD\773861PT.doc

PT

Justificação

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this alínea. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O direito ao reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro pelo regime 
obrigatório de segurança social dos
doentes, enquanto pessoas seguradas, foi 
reconhecido pelo Tribunal de Justiça em 
diversos acórdãos. O Tribunal de Justiça 
considerou que as disposições do Tratado 
sobre a livre prestação de serviços incluem 
a liberdade de deslocação dos 
destinatários dos cuidados de saúde, 
incluindo as pessoas que necessitam de 
tratamento médico, a outro Estado-
Membro, para aí receberem esses 
cuidados. Tal aplica-se, igualmente, aos 
destinatários dos cuidados de saúde que 
procuram receber esses cuidados noutro
Estado-Membro por outros meios, 
nomeadamente através dos serviços de 
saúde electrónicos. Embora o direito 
comunitário não afecte a competência dos 
Estados-Membros em matéria de 
organização dos seus sistemas de saúde e 
de segurança social, os Estados devem 
respeitar o direito comunitário ao 
exercerem essa competência, em particular 
as disposições do Tratado relativas à livre 
prestação de serviços. As referidas 
disposições não permitem aos Estados-

(18) O direito ao reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro ou à aquisição de 
bens no quadro de cuidados de saúde pelo 
regime obrigatório de segurança social 
onde os doentes estão inscritos foi 
reconhecido pelo Tribunal de Justiça em 
diversos acórdãos. O Tribunal de Justiça 
considerou que as disposições do Tratado 
sobre a livre circulação de serviços e bens
incluem a liberdade de os doentes 
conscientemente receberem serviços de 
saúde e adquirirem bens no quadro de 
cuidados de saúde noutro Estado-
Membro. Tal aplica-se, igualmente, aos 
destinatários dos cuidados de saúde que 
procuram, através da telemedicina, receber 
serviços de saúde num Estado-Membro 
diferente daquele onde estão inscritos na 
segurança social. Embora o direito 
comunitário não afecte a competência dos 
Estados-Membros em matéria de 
organização dos seus sistemas de saúde e 
de segurança social, os Estados devem 
respeitar o direito comunitário ao 
exercerem essa competência, em particular 
as disposições do Tratado relativas à livre 
prestação de serviços e bens. As referidas 
disposições não permitem aos Estados-
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Membros introduzir ou manter restrições 
injustificadas ao exercício dessa liberdade 
no domínio dos cuidados de saúde.

Membros introduzir ou manter restrições 
injustificadas a estas liberdades.

Justificação

Este considerando não afecta apenas a prestação de serviços mas também a aquisição de 
bens no quadro de cuidados de saúde transfronteiriços. Além disso, melhora-se a redacção 
deste considerando.

Alteração 8

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 (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 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 

(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 e bens, em 
conformidade com o Tratado e com as 
disposições da presente directiva. Deve ser 
garantida a assunção dos custos desses 
cuidados de saúde e bens aos doentes, num 
montante no mínimo equivalente ao do 
reembolso devido caso fossem prestados 
cuidados ou adquiridos bens 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 
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referência, como referido no artigo 15.º 
desta directiva.

das redes europeias de referência, como 
referido no artigo 15.º desta directiva.

Justificação

A directiva não afecta apenas a prestação de serviços mas também a aquisição de bens no 
quadro de cuidados de saúde transfronteiriços. Além disso, melhora-se a redacção deste 
considerando.

Alteração 9

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 ou dos bens adquiridos noutro 
Estado-Membro. Consequentemente, a 
assunção dos custos tem de restringir-se 
aos custos realmente pagos.

Justificação

A directiva não afecta apenas a prestação de serviços mas também a aquisição de bens no 
quadro de cuidados de saúde transfronteiriços. Além disso, melhora-se a redacção deste 
considerando.

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Além disso, a presente directiva não 
pretende criar novos direitos em matéria de 
reembolso dos custos de tratamentos 
recebidos noutro Estado-Membro, quando 
esses tratamentos não estejam previstos nas 
prestações concedidas pela legislação do 
Estado-Membro em que o doente se 
encontra segurado. Em contrapartida, a 
directiva não impede os Estados-Membros 

(25) Além disso, a presente directiva não 
pretende criar novos direitos em matéria de 
reembolso dos custos de tratamentos 
recebidos noutro Estado-Membro ou a 
aquisição de um bem, quando esses 
tratamentos ou bens não estejam previstos 
nas prestações concedidas pela legislação 
do Estado-Membro em que o doente se 
encontra segurado. Em contrapartida, a 
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de alargarem as suas prestações em espécie 
aos cuidados de saúde prestados nos outros 
Estados-Membros, de acordo com as 
disposições de cada país.

directiva não impede os Estados-Membros 
de alargarem as suas prestações em espécie 
ou bens aos cuidados de saúde ou bens
prestados nos outros Estados-Membros, de 
acordo com as disposições de cada país.

Justificação

A directiva não afecta apenas a prestação de serviços mas também a aquisição de bens no 
quadro de cuidados de saúde transfronteiriços. Além disso, melhora-se a redacção deste 
considerando.

Alteração 11

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A presente directiva estabelece, 
igualmente, o direito de o doente receber 
qualquer medicamento cuja 
comercialização esteja autorizada no 
Estado-Membro em que os cuidados de 
saúde são prestados, mesmo que esse 
medicamento não esteja autorizado no 
Estado-Membro de inscrição do doente, 
uma vez que tal é indispensável para 
garantir um tratamento eficaz noutro 
Estado-Membro.

(27) A presente directiva estabelece, 
igualmente, o direito de o doente receber
no Estado-Membro de tratamento 
qualquer medicamento ou dispositivo 
médico cuja comercialização esteja 
autorizada no Estado-Membro em que os 
cuidados de saúde são prestados, mesmo 
que esse medicamento ou dispositivo 
médico não esteja autorizado no Estado-
Membro de inscrição do doente, na medida 
em que o medicamento em causa seja
indispensável para garantir a eficácia do 
tratamento específico que é ministrado ao 
doente noutro Estado-Membro.

Justificação

Por razões que se prendem com a segurança jurídica e com os efeitos na prática, no que 
respeita ao fornecimento de medicamentos, há que na presente directiva não derrogar ao 
princípio consagrado no artigo 6.º da Directiva 2001/83/CE de que só os medicamentos 
autorizados no Estado-Membro em questão possam ser comercializados.
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Alteração 12

Proposta de directiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Qualquer cuidado de saúde que não 
seja considerado «cuidado hospitalar», na 
acepção dada pela presente directiva, deve 
ser considerado «cuidado não hospitalar». 
À luz da jurisprudência do Tribunal de 
Justiça sobre a livre circulação dos serviços 
não deve ser exigida autorização prévia 
para o reembolso, pelo regime obrigatório 
de segurança social do Estado-Membro em 
que o doente está inscrito, dos cuidados 
não hospitalares recebidos noutro Estado-
Membro. Desde que o reembolso desses 
cuidados se efectue nos limites da 
cobertura garantida pelo regime de 
seguro de doença do Estado-Membro de 
inscrição, a ausência de autorização 
prévia não prejudicará o equilíbrio 
financeiro dos regimes de segurança 
social.

(29) Qualquer cuidado de saúde que não 
seja considerado «cuidado hospitalar», na 
acepção dada pela presente directiva e pela 
legislação do Estado-Membro de 
inscrição deve ser considerado «cuidado 
não hospitalar». À luz da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça sobre a livre circulação 
dos serviços não deve ser exigida 
autorização prévia para o reembolso, pelo 
regime obrigatório de segurança social do 
Estado-Membro em que o doente está 
inscrito, dos cuidados não hospitalares 
recebidos noutro Estado-Membro. A 
instauração de um sistema de declaração 
prévia para os cuidados não hospitalares 
deverá garantir a recepção pelo doente de 
todas as informações necessárias antes da 
sua partida. Tal sistema não deverá, 
contudo, pôr em causa o princípio da 
autorização automática para os cuidados 
não hospitalares.

Justificação

Paralelamente ao sistema de autorização prévia que os Estados-Membros de inscrição 
podem instaurar para os cuidados hospitalares e especializados, deveria poder ser 
instaurado um sistema de declaração prévia. A tomada a cargo não pode ser recusada pelo 
Estado-Membro de inscrição no quadro deste procedimento, destinado simplesmente a 
garantir que o doente tenha efectivamente recebido todas as informações necessárias antes 
da sua partida. 

Alteração 13

Proposta de directiva
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) A autorização prévia só deveria 
poder ser recusada no quadro de um 
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procedimento equitativo e transparente. 
As regras definidas pelos 
Estados-Membros para a apresentação de 
um pedido de autorização, bem como os 
possíveis motivos de indeferimento, 
deveriam ser previamente comunicadas. 
Os indeferimentos deveriam ser limitados 
ao estritamente necessário e ser 
proporcionais aos objectivos que presidem 
à instauração de um sistema de 
autorização prévia.

Alteração 14

Proposta de directiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Compete aos Estados-Membros 
decidir sobre a forma e o número dos 
pontos de contacto nacionais. Os pontos de 
contacto nacionais poderão estar integrados 
em centros de informação ou actividades já 
existentes, desde que seja claramente 
indicado que essas estruturas funcionam 
simultaneamente como pontos de contacto 
nacionais para os cuidados de saúde
transfronteiriços. Os pontos de contacto 
nacionais deverão dispor de infra-
estruturas apropriadas para fornecer 
informação sobre os principais aspectos 
relacionados com os cuidados de saúde 
transfronteiriços e, se necessário, prestar 
assistência prática aos doentes. A 
Comissão deve trabalhar em conjunto com 
os Estados-Membros no sentido de facilitar 
a cooperação relacionada com os pontos de 
contacto nacionais para os cuidados de 
saúde transfronteiriços, nomeadamente 
facultando toda a informação pertinente a 
nível comunitário (p. ex., através do Portal 
Europeu da Saúde). A existência de pontos 
de contacto nacionais não deve impedir os 
Estados-Membros de criarem outros pontos 
de contacto interligados a nível regional ou 
local, reflectindo a organização específica 

(36) Compete aos Estados-Membros 
decidir a sua forma e o número de pontos 
de contacto centrais. Os pontos de contacto 
centrais poderão estar integrados em 
centros de informação ou actividades já 
existentes, desde que seja claramente 
indicado que essas estruturas funcionam 
simultaneamente como pontos de contacto 
centrais para os cuidados de saúde 
transfronteiriços. Os pontos de contacto 
nacionais deverão dispor de infra-
estruturas apropriadas para fornecer 
informação sobre os principais aspectos 
relacionados com os cuidados de saúde 
transfronteiriços e, se necessário, prestar 
assistência prática aos doentes. Os pontos 
de contacto não devem prestar 
aconselhamento jurídico em casos 
individuais. A Comissão deve trabalhar em 
conjunto com os Estados-Membros no 
sentido de facilitar a cooperação 
relacionada com os pontos de contacto 
nacionais para os cuidados de saúde 
transfronteiriços, nomeadamente 
facultando toda a informação pertinente a 
nível comunitário (p. ex., através do Portal
Europeu da Saúde). A existência de pontos 
de contacto nacionais não deve impedir os 
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dos seus sistemas de saúde. Estados-Membros de criarem outros pontos 
de contacto interligados a nível regional ou 
local, reflectindo a organização específica 
dos seus sistemas de saúde. Os pontos de 
contacto podem, por conseguinte, não só 
funcionar junto das autoridades 
administrativas, mas também juntos das 
organizações profissionais competentes a 
que os Estados-Membros tenham decidido 
confiar essa missão.

Justificação

A implicação das organizações profissionais do sector da saúde permitiria evitar o risco de 
duplicação de estruturas, evitando, assim, os custos daí decorrentes, uma vez que já hoje lhes 
são em parte confiadas as referidas funções de informação. Para além disso, poder-se-ia, 
desta forma, garantir que os conhecimentos especializados das organizações profissionais 
interessadas enriquecessem o trabalho dos pontos de contacto. A prestação de 
aconselhamento jurídico em casos individuais ultrapassaria o âmbito de competências dos 
pontos de contacto e suscitaria, por conseguinte, questões de responsabilidade.

Alteração 15

Proposta de directiva
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) A Comissão deve reforçar a ajuda 
recíproca entre os organismos nacionais 
responsáveis pela vigilância da qualidade, 
a certificação voluntária de actividades, 
as certificações de qualidade e a 
cooperação entre associações 
profissionais, bem como apoiar o 
desenvolvimento de códigos de conduta 
dos prestadores de cuidados de saúde.

Alteração 16

Proposta de directiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Sempre que um medicamento (39) Sempre que um medicamento 
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autorizado no Estado-Membro do doente, 
em conformidade com a Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano, seja 
prescrito a um doente noutro Estado-
Membro, essa prescrição deve poder, em 
princípio, ser reconhecida e utilizada no 
Estado-Membro de origem do doente. A 
eliminação de barreiras reguladoras e 
administrativas a esse reconhecimento não 
dispensa a necessidade de um acordo 
apropriado por parte do médico ou 
farmacêutico em causa, para cada caso 
individual, quando justificado por razões 
de protecção da saúde humana e desde que 
seja necessário e proporcionado para 
atingir esse objectivo. Esse reconhecimento 
médico não deve igualmente prejudicar a 
decisão do Estado Membro de inscrição 
sobre uma eventual inclusão desse 
medicamento nas prestações cobertas pelo 
regime de segurança social em que o 
doente está inscrito, nem a validade das 
normas nacionais em matéria de preços e 
de contribuições suplementares. A 
aplicação do princípio do reconhecimento 
será facilitada pela adopção das medidas 
necessárias para proteger a segurança dos 
doentes e evitar qualquer utilização 
indevida ou confusão relacionada com os 
medicamentos.

autorizado no Estado-Membro do doente, 
em conformidade com a Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano, seja 
prescrito a um doente noutro Estado-
Membro, essa prescrição deve poder, em 
princípio, ser reconhecida e utilizada em 
farmácias no Estado-Membro de origem 
do doente. A eliminação de barreiras 
reguladoras e administrativas a esse 
reconhecimento não dispensa a 
necessidade de um acordo apropriado por 
parte do médico ou farmacêutico em causa, 
para cada caso individual, quando 
justificado por razões de protecção da 
saúde humana e desde que seja necessário 
e proporcionado para atingir esse 
objectivo. Esse reconhecimento médico 
não deve igualmente prejudicar a decisão 
do Estado Membro de inscrição sobre uma 
eventual inclusão desse medicamento nas 
prestações cobertas pelo regime de 
segurança social em que o doente está 
inscrito, nem a validade das normas 
nacionais em matéria de preços e de 
contribuições suplementares. A aplicação 
do princípio do reconhecimento será 
facilitada pela adopção das medidas 
necessárias para proteger a segurança dos 
doentes e evitar qualquer utilização 
indevida ou confusão relacionada com os 
medicamentos.

Justificação

No reconhecimento das prescrições não está apenas em causa o reconhecimento 
clínico/médico, mas, antes, o reconhecimento aquando da venda dos medicamentos pelos 
farmacêuticos.

Alteração 17
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Proposta de directiva
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) A Comissão Europeia deveria 
preparar um estudo de viabilidade sobre 
um sistema comum de avaliação 
comparativa da qualidade dos cuidados de 
saúde prestados na União Europeia.

Alteração 18

Proposta de directiva
Considerando (40)

Texto da Comissão Alteração

(40) As redes europeias de referência 
devem garantir cuidados de saúde a todos 
os doentes cuja condição clínica exija uma 
concentração especial de recursos ou de 
conhecimentos especializados, para 
assegurar uma prestação de elevada 
qualidade, com uma boa relação 
custo-eficácia. Estas redes podem também 
servir de pontos focais de formação e 
investigação médica, divulgação de 
informação e avaliação. É necessário 
estabelecer o mecanismo de identificação e 
desenvolvimento das redes europeias de 
referência, com vista a garantir uma 
igualdade de acesso, a nível europeu, a 
conhecimentos partilhados altamente 
especializados em certas áreas, por todos 
os doentes e profissionais de saúde.

(40) As redes europeias de referência 
devem garantir cuidados de saúde a todos 
os doentes cuja condição clínica exija uma 
concentração especial de recursos ou de 
conhecimentos especializados, para 
assegurar uma prestação de elevada 
qualidade, com uma boa relação 
custo-eficácia. Estas redes podem também 
servir de pontos focais de formação e 
investigação médica, divulgação de 
informação e avaliação. É necessário 
estabelecer o mecanismo de identificação e 
desenvolvimento das redes europeias de 
referência, com vista a garantir uma 
igualdade de acesso, a nível europeu, a 
conhecimentos partilhados altamente 
especializados em certas áreas, por todos 
os doentes e profissionais de saúde. 

Podem ser obtidas importantes sinergias 
se o quadro institucional das redes de 
referência for combinado com os pontos 
de contacto centrais nos 
Estados-Membros, em conformidade com 
o considerando 34.

Justificação

Podem obter-se dois tipos de benefícios para os doentes combinando a infra-estrutura de 
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coordenação dos pontos de contacto transfronteiriços dos cuidados de saúde e das redes de 
referência numa única instituição em cada Estado-Membro.

Alteração 19

Proposta de directiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) A evolução constante da ciência 
médica e das tecnologias da saúde 
representa simultaneamente uma 
oportunidade e um desafio para os sistemas 
de saúde dos Estados-Membros. A 
cooperação na avaliação das novas 
tecnologias da saúde pode ajudar os 
Estados-Membros ao gerar economias de 
escala e evitar duplicações de esforços, 
além de fornecer uma base de 
conhecimentos mais adequada, que permite 
optimizar a utilização das novas 
tecnologias e melhorar a segurança, a 
qualidade e a eficácia dos cuidados de 
saúde. Contribui, igualmente, para a 
realização do mercado interno, ao 
maximizar a rapidez e a dimensão da 
divulgação das inovações da ciência 
médica e das tecnologias da saúde. Esta 
cooperação exige a criação de estruturas 
sustentadas, que envolvam todas as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros e que se baseiem nos projectos-
piloto existentes.

(43) A evolução constante da ciência 
médica e das tecnologias da saúde 
representa simultaneamente uma 
oportunidade e um desafio para os sistemas 
de saúde dos Estados-Membros. A 
cooperação na avaliação das novas 
tecnologias da saúde pode ajudar os 
Estados-Membros ao gerar economias de 
escala e evitar duplicações de esforços, 
além de fornecer uma base de 
conhecimentos mais adequada, que permite 
optimizar a utilização das novas 
tecnologias e melhorar a segurança, a 
qualidade e a eficácia dos cuidados de 
saúde. Contribui, igualmente, para a 
realização do mercado interno, ao 
maximizar a rapidez e a dimensão da 
divulgação das inovações da ciência 
médica e das tecnologias da saúde. Esta 
cooperação exige a criação de estruturas 
sustentadas, que envolvam todas as partes 
interessadas competentes, incluindo os 
profissionais da saúde, os representantes 
dos doentes, os investigadores e os 
produtores, bem como as autoridades dos 
Estados-Membros e que se baseiem nos 
projectos-piloto existentes.

Essa cooperação deve também basear-se 
em sãos princípios de boa governação, 
como a transparência, a abertura, a 
inclusão, a objectividade e a equidade dos 
procedimentos, saibam responder às 
necessidades, preferências e expectativas 
dos doentes. A Comissão deve velar por 
que só possam aderir à rede os 
organismos de avaliação das tecnologias 
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da saúde que aceitem estes princípios.

Justificação

Os sistemas de saúde e o processo de avaliação das tecnologias da saúde (ATS) devem ser 
abertos e inclusivos. Os pontos de vista, experiências e conhecimentos dos doentes devem ser 
incluídos no processo de avaliação para que possa haver uma melhor avaliação dos 
benefícios, custos e riscos. Os médicos, os profissionais da saúde, os investigadores e a 
indústria devem também participar. As posições das partes interessadas têm de estar 
representadas na fase de decisão do processo de ATS. Esta alteração está relacionada com 
uma outra ao artigo 17.

Alteração 20

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 um quadro 
geral para o acesso dos cidadãos da UE a
cuidados de saúde seguros, eficazes e de 
elevada qualidade, em condições de 
equidade, e estabelece mecanismos de 
cooperação entre Estados-Membros no 
âmbito da saúde, respeitando as 
competências nacionais de organização e 
prestação de cuidados de saúde. Visa 
melhorar o acesso, a qualidade e a 
eficácia dos sistemas de saúde nos 
Estados-Membros e reforçar a segurança 
jurídica dos cidadãos no tocante ao 
reembolso dos custos dos cuidados de 
saúde recebidos noutro Estado-Membro.

Justificação

A actual proposta, centrada na mobilidade de doentes, poderia ser considerada vantajosa por 
um determinado perfil de cidadãos (com alto poder aquisitivo, informados, com 
conhecimento de idiomas), que constituem, porém, uma minoria de cidadãos. 

Propõe-se que o objectivo da proposta não se centre apenas na abordagem da mobilidade 
dos pacientes (que afecta apenas uma minoria), mas também na melhoria da qualidade e da 
segurança da assistência, bem como na cooperação entre Estados-Membros, aspectos que 
abonariam em benefício dos cidadãos em geral. 
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Alteração 21

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 num Estado-
Membro distinto do Estado-Membro onde 
o doente reside ou está segurado, 
independentemente da forma como sejam 
organizados, prestados ou financiados, 
abrangendo os cuidados de saúde públicos 
e privados.

O objectivo da presente directiva é a 
melhoria do acesso a cuidados de saúde 
transfronteiriços.

Alteração 22

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 

2. De acordo com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias e 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) 
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não têm aplicação. 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

Deve referir-se explicitamente que, sempre que o Regulamento n.º 1408/71 (Directiva 
883/2004) não esteja em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias, deve prevalecer a jurisprudência. Todas as directivas relativas ao 
reembolso e às condições dos cuidados de saúde, à autorização e fiscalização de 
medicamentos, à protecção de dados pessoais, assim como outras directivas devem ter 
precedência sobre a presente directiva, desde que não sejam contrárias à jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, como se refere explicitamente no n.º 2.

Alteração 23

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», os serviços ou 
produtos de saúde , designadamente os 
serviços médicos ou farmacêuticos e os 
medicamentos ou produtos medicinais, 
prestados ou prescritos por ou sob a 
supervisão de um profissional de saúde, no 
exercício da sua profissão, 
independentemente da forma como estejam 
organizados e sejam prestados e 
financiados a nível nacional (público ou 
privado).

Justificação

O aviamento de medicamentos insere-se no âmbito da livre circulação de mercadorias. 
Porém, é evidente que os farmacêuticos não se limitam à mera distribuição, mas prestam 
aconselhamento e serviços aos seus doentes. Além disso, os medicamentos que aviam 
complementam a terapia médica, representando, assim, uma parte essencial dos cuidados de 
saúde. Assim sendo, a sua actividade deveria ser mais amplamente abrangida pelo âmbito de 
aplicação da presente directiva.

Alteração 24
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Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) «dados de saúde», qualquer 
informação relacionada com a saúde 
física ou mental de um indivíduo, ou com 
a prestação de serviços de saúde a esse 
indivíduo, que poderá incluir: a) 
informações sobre o registo do indivíduo 
para a prestação de serviços de saúde; b) 
informações sobre os pagamentos ou a 
elegibilidade para os cuidados de saúde 
no que diz respeito ao indivíduo; c) um 
número, símbolo ou característica 
particular atribuídos a um indivíduo para 
o identificar de maneira inconfundível 
para efeitos de saúde; d) qualquer 
informação sobre o indivíduo recolhida 
durante a prestação de serviços de saúde 
ao mesmo; e) informações retiradas da 
análise ou exame de uma parte do corpo 
ou de uma substância corporal; e f) a 
identificação de uma pessoa (profissional 
de saúde) como prestador de cuidados de 
saúde ao indivíduo; 

Justificação

Tal como recomendado no parecer da AEPD, a definição de dados de saúde deve ser tão 
vasta quanto possível. Esta é a definição da norma ISO 27799.

Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «profissional de saúde», qualquer 
médico, enfermeiro responsável pela 
prestação de cuidados gerais, dentista, 
parteira ou farmacêutico na acepção da 
Directiva 2005/36/CE, ou outro 
profissional cuja actividade no sector dos 
cuidados de saúde corresponda à definição 

d) «profissional de saúde», qualquer 
médico, enfermeiro responsável pela 
prestação de cuidados gerais, dentista, 
parteira ou farmacêutico na acepção da 
Directiva 2005/36/CE, ou outro 
profissional cuja actividade no sector dos 
cuidados de saúde corresponda à definição 
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de profissão regulamentada prevista no n.º 
1, alínea a), do artigo 3.° da Directiva 
2005/36/CE;

de profissão regulamentada prevista no n.º 
1, alínea a), do artigo 3.° da Directiva 
2005/36/CE, ou qualquer pessoa que 
exerça legalmente actividades no domínio 
da saúde no Estado-Membro de 
tratamento.

Justificação
Esta alteração visa manter a coerência com o campo de aplicação da directiva (serviços e 
produtos da saúde).

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 4 - alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Estado-Membro de inscrição», o 
Estado-Membro em que o doente seja uma 
pessoa segurada;

h) «Estado-Membro de inscrição», o 
Estado-Membro em que o doente se 
encontre inscrito na segurança social, em 
conformidade com as normas de 
coordenação estabelecidas no 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71;

Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 4 - alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) «Estado-Membro de tratamento», o 
Estado-Membro em cujo território são 
efectivamente prestados os cuidados de 
saúde transfronteiriços;

i) «Estado-Membro de tratamento», o 
Estado-Membro em cujo território ou a 
partir de cujo território são efectivamente 
prestados os cuidados de saúde 
transfronteiriços;

Justificação

A definição de "Estado-Membro de tratamento": "ou a partir de cujo território" visa 
clarificar que a telemedicina também se encontra incluída na definição.

Alteração 28
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Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) "dispositivo médico", qualquer 
dispositivo médico como definido pela 
Directiva 93/42/CEE, pela Directiva 
90/385/CEE ou pela Directiva 98/7/CE;

Justificação

A aquisição de bens utilizados no âmbito dos cuidados de saúde (p. ex., dispositivos médicos) 
foi objecto do acórdão Decker (no caso vertente, óculos), e deve, por tal motivo, ser incluída 
numa directiva que visa codificar os acórdãos Kohll e Decker.

Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-B) "bem utilizado no âmbito dos 
cuidados de saúde", qualquer bem 
utilizado com o objectivo de preservar ou 
melhorar o estado de saúde de alguém, 
como, nomeadamente, os dispositivos 
médicos e os medicamentos;

Justificação

A aquisição de bens utilizados no âmbito dos cuidados de saúde (p. ex., dispositivos médicos) 
foi objecto do acórdão Decker (no caso vertente, óculos), e deve, por tal motivo, ser incluída 
numa directiva que visa codificar os acórdãos Kohll e Decker.

Alteração 30

Proposta de directiva
Artigo 5 – título – n.º 1 e alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Responsabilidades das autoridades do 
Estado-Membro de tratamento

Responsabilidades das autoridades dos 
Estados-Membros

1. Os Estados-Membros de tratamento são 1. Os Estados-Membros de tratamento são 
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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:

responsáveis pela organização e prestação 
dos cuidados de saúde. Neste contexto, e 
tendo em conta os princípios da 
universalidade, da acessibilidade 
geográfica e financeira de cuidados de 
elevada qualidade, da eficiência e da 
eficácia, da continuidade, da equidade e 
da solidariedade, definirão normas claras 
de qualidade e segurança para os cuidados 
de saúde prestados no seu território, e 
garantirão que:

a) são criados os mecanismos necessários 
para assegurar o cumprimento dessas 
normas por parte dos prestadores de 
cuidados de saúde, tendo em conta a 
ciência médica internacional e as práticas 
médicas de reconhecida qualidade;

a) são criados os mecanismos necessários 
para que os profissionais de saúde 
beneficiem sistematicamente de uma 
educação e formação de elevada 
qualidade para assegurar o cumprimento 
dessas normas por parte dos prestadores de 
cuidados de saúde, tendo em conta a 
ciência médica internacional e as práticas 
médicas de reconhecida qualidade;

Alteração 31

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 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) os cuidados de saúde referidos no n.º 1 
são prestados em conformidade com as 
normas e as orientações em matéria de 
qualidade e segurança definidas pelo 
Estado-Membro de tratamento, havendo 
que assegurar que:

(i) são facultadas aos doentes e 
prestadores de cuidados de saúde de 
outros Estados-Membros informações 
sobre essas normas e orientações, 
incluindo as disposições relativas à 
supervisão, nomeadamente em formato 
electrónico;
(ii) os doentes e os prestadores de 
cuidados de saúde de outros Estados-
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Membros podem obter informações sobre 
os tratamentos disponíveis, a 
disponibilidade, a média ou, se for caso 
disso, os preços obrigatórios dos cuidados 
de saúde fornecidos, bem como a 
informação pertinente em matéria de 
seguros ou outras formas de protecção 
pessoal ou colectiva no que se refere à 
responsabilidade profissional dos 
prestadores de cuidados de saúde; 

Justificação

As disposições constantes do artigo 11.º deveriam ser incorporadas no artigo 5.º, visto tratar-
se do mesmo assunto. É possível ponderar a supressão do artigo 11.º.

Por razões que se prendem com os princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade, a 
definição de normas de qualidade e de segurança deveria ser tratada exclusivamente como 
uma matéria relacionada com a legislação aplicável.

Os doentes e prestadores de cuidados têm de ser informados sobre as normas de qualidade e 
de segurança dos Estados-Membros. Os doentes têm também de ser informados sobre as 
opções terapêuticas existentes, a fim de ficarem habilitados a decidir.

Alteração 32

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 disponibilidade, 
os preços, os certificados de qualidade e 
os riscos inerentes aos 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;

Justificação

Os doentes têm de ser informados sobre as diferentes opções terapêuticas, a fim de ficarem 
habilitados a decidir com conhecimento de causa.
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Alteração 33

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;

Suprimido

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

e) os prestadores de cuidados de saúde 
possuem um seguro de responsabilidade 
profissional, ou dispõem de uma garantia 
ou outra disposição equivalente ou 
essencialmente comparável quanto ao seu 
objectivo, adaptados à natureza e dimensão 
do risco existente, para os tratamentos 
realizados no seu território;

e) os prestadores de cuidados de saúde 
possuem um seguro de responsabilidade 
profissional, ou dispõem de uma garantia 
ou outra disposição equivalente ou 
essencialmente comparável quanto ao seu 
objectivo, adaptados à natureza e dimensão 
do risco existente, para os tratamentos 
realizados no território;

Alteração 35

Proposta de directiva
Artigo 5 – título e n.º 1 – alíneas f ) e g) e n.ºs 1-A e 1-B

Texto da Comissão Alteração

f) o direito fundamental à privacidade, no 
que se refere ao tratamento dos dados 
pessoais, está salvaguardado 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 

f) existe um direito à continuidade dos 
cuidados através da transmissão dos 
dados médicos relevantes que dizem 
respeito ao doente; neste contexto, o 
direito fundamental à privacidade, no que 
se refere ao tratamento dos dados pessoais, 
deve estar salvaguardado em conformidade 
com as medidas nacionais de execução das 
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2002/58/CE; disposições comunitárias sobre a protecção 
dos dados pessoais, em particular as 
Directivas 95/46/CE e 2002/58/CE;

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.

g-A) devem ser feitos esforços sistemáticos 
e contínuos para garantir que estas 
normas são melhoradas, em 
conformidade com as Conclusões do 
Conselho sobre valores e princípios 
comuns aos sistemas de saúde da União 
Europeia*, e que são tidos em conta os 
progressos da ciência médica 
internacional e as boas práticas 
amplamente reconhecidas, bem como as 
novas tecnologias da saúde;
g-B) as autoridades públicas dos Estados-
Membros de tratamento controlam 
regularmente a acessibilidade, a 
qualidade e a situação financeira dos seus 
sistemas de saúde, com base nos dados 
recolhidos em conformidade com o artigo 
18.º; tomam regularmente as medidas 
adequadas para preservar o nível de 
saúde pública e a viabilidade financeira 
dos seus sistemas de segurança social;
g-C) não seja exigido que, por força da 
presente directiva, os prestadores de 
cuidados de saúde sejam obrigados a 
aceitar um tratamento programado ou a 
conceder prioridade a doentes de outros 
Estados-Membros em detrimento de 
outros doentes que apresentam as mesmas 
necessidades, nomeadamente devido ao 
alongamento dos prazos de espera.
g-D) é garantido o direito a um registo 
médico escrito ou electrónico, tendo como 
objectivo a continuidade dos cuidados de 
saúde.
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g-E) o cálculo dos custos dos cuidados de 
saúde prestados aos pacientes de outros 
Estados-Membros corresponde à média 
real de custos imputados aos pacientes ou 
às suas companhias de seguro saúde no 
Estado-Membro de tratamento;
1-A) A fim de garantir da melhor forma 
possível a segurança dos doentes, os 
Estados-Membros de tratamento e de 
inscrição velam por que:
a) os doentes disponham de mecanismos 
efectivos de reclamação, nomeadamente 
junto de um Provedor de Justiça europeu
que trate as suas queixas relativas à 
autorização prévia, à qualidade do 
tratamento e aos pagamentos e que lhes 
permita ser ressarcidos em caso de danos 
causados pela prestação de cuidados de 
saúde transfronteiriços;
b) as normas de qualidade e segurança do 
Estado-Membro de tratamento sejam 
publicadas numa linguagem e num 
formato claros e acessíveis para os 
cidadãos;
c) existe um direito à continuidade dos 
cuidados mediante a transmissão dos 
dados médicos pertinentes relativos ao 
doente, no respeito do disposto na alínea 
e) do artigo 1.º e no artigo 13.º, e de os 
doentes que beneficiaram de tratamento 
terem direito a que este fique registado 
por escrito ou através de meios 
electrónicos, juntamente com todas as 
prescrições médicas para a continuação 
do tratamento.
(d) em caso de complicação resultante de 
cuidados de saúde dispensados no 
estrangeiro ou de necessidade de um 
acompanhamento médico especial, o 
Estado-Membro de inscrição garanta uma 
cobertura equivalente à prevista para os 
cuidados de saúde recebidos no seu 
território.
e) os Estados-Membros informar-se-ão 
mutuamente, de forma imediata e pró-
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activa, sobre os profissionais de saúde ou 
prestadores de cuidados de saúde, sempre 
que seja tomada qualquer medida 
regulamentar contra o seu registo ou o 
seu direito de prestação de serviços.
1-B. A Comissão deve, em conformidade 
com o procedimento previsto no n.º 2 do 
artigo 19.º, adoptar as medidas 
necessárias para assegurar um nível 
comum de segurança dos dados de saúde 
a nível nacional, tendo em conta as 
normas técnicas em vigor neste domínio.
JO C 146 de 22.6.2006, p. 1.

Alteração 36

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta a necessidade de 
promover a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços e garantir um elevado 
nível de protecção sanitária, a Comissão, 
em colaboração com os Estados-Membros, 
definirá orientações destinadas a facilitar a 
aplicação do n.º 1.

3. Tendo em conta a necessidade de 
promover a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços e garantir um elevado 
nível de protecção sanitária, a Comissão, 
em colaboração com os Estados-Membros, 
elaborará propostas destinadas a facilitar a 
aplicação do n.º 1. Estas orientações 
ajudarão os Estados-Membros a definir 
critérios claros em matéria de qualidade e 
segurança dos cuidados de saúde 
prestados no seu território.

Justificação

A Comissão só é responsável pela prestação de cuidados de saúde transfronteiriços. O 
estabelecimento de orientações constituiria uma interferência inequívoca na esfera de 
competências dos Estados-Membros no domínio do sistema de saúde. Segundo o princípio de 
subsidiariedade, os Estados-Membros são responsáveis pela organização do respectivo 
sistema de saúde.

Alteração 37

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – título
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Texto da Comissão Alteração

Cuidados de saúde prestados noutro 
Estado-Membro

Cuidados de saúde prestados noutro ou a 
partir de outro Estado-Membro

Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
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 a outro Estado-Membro tendo 
em vista a realização de cuidados de saúde 
nesse Estado ou que pretendam receber 
cuidados de saúde prestados a partir de 
outro Estado-Membro sem se deslocarem 
fisicamente ao Estado-Membro em causa, 
ou que pretendam adquirir bens no 
âmbito dos cuidados de saúde, não serão 
impedidas de beneficiar desses cuidados de 
saúde ou desses bens, quando os cuidados 
ou os bens 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 ou adquiridos 
bens idênticos ou semelhantes no seu 
território. A presente directiva não impede 
os Estados-Membros de adoptarem 
normas mais favoráveis, por exemplo o 
reembolso dos custos do tratamento de 
acordo com o nível (mais elevado) 
aplicável no Estado-Membro onde o 
tratamento foi realizado ou onde os bens 
foram adquiridos. Tal pode ser, 
nomeadamente, o caso dos tratamentos 
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realizados através das redes europeias de 
referência, mencionadas no artigo 15.º da 
presente directiva. Em qualquer caso, 
compete ao Estado-Membro de inscrição 
determinar os cuidados de saúde e os bens 
a pagar, independentemente do local em 
que tenham sido prestados ou adquiridos.

Justificação

A proposta apenas prevê um mecanismo que permite aos Estados-Membros limitarem o fluxo 
de doentes. Importa prever igualmente o mecanismo oposto, que permite limitar o afluxo de 
doentes. Tanto o fluxo como o afluxo de doentes podem pôr em causa o equilíbrio financeiro 
da segurança social e/ou a capacidade e a acessibilidade dos cuidados de saúde. 

Alteração 39

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 que 
façam parte dos cuidados a que a pessoa 
segurada tem direito em virtude da 
legislação do Estado-Membro de 
inscrição serão reembolsados ou pagos 
pelo sistema de segurança social 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 igualmente eficazes 
para o doente no Estado-Membro de 
inscrição, sem exceder contudo os custos 
reais dos cuidados de saúde recebidos. Os 
Estados-Membros custearão outras 
despesas conexas, como os tratamentos 
terapêuticos, desde que o custo total não 
exceda o montante a pagar nos Estados-
Membros de inscrição.

Alteração 40

Proposta de directiva – acto modificativo
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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 
circulação das pessoas.

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde ou bens utilizados no âmbito de 
cuidados de saúde noutros Estados-
Membros as mesmas condições, critérios 
de elegibilidade e formalidades legais e 
administrativas, incluindo códigos de 
conduta dos profissionais de saúde, que 
seriam impostos a cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no seu território
ou a bens idênticos ou semelhantes 
adquiridos no seu território, na medida em 
que essas condições e formalidades não 
sejam discriminatórias, nem constituam um 
obstáculo à livre circulação de serviços e 
de mercadorias.

Justificação

Neste caso, não é relevante a livre circulação de pessoas (princípio subjacente ao 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71). Pelo contrário, é a livre circulação de serviços e de 
mercadorias que é relevante.

Alteração 41

Proposta de directiva – acto modificativo
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 
fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no território do 
Estado-Membro de inscrição. Estes custos 
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incluirão ainda as despesas de viagem, 
sempre que ocorra uma situação de atraso 
injustificado ou, em caso de doenças 
raras, quando não exista tratamento, sem 
prejuízo dos tratamentos que estão 
expressamente proibidos no Estado-
Membro de inscrição.

Justificação

Se os segurados forem obrigados a viajar para receber cuidados de saúde noutro Estado-
Membro, devido a atrasos injustificados ou à inexistência de tratamento (o que é 
particularmente importante nas doenças raras), as despesas de viagem serão incluídas nos 
custos elegíveis que o prestador de cuidados de saúde deve reembolsar no Estado-Membro de 
inscrição. Não obstante, isto não será aplicável se os tratamentos forem expressamente 
proibidos no Estado-Membro de inscrição. 

Alteração 42

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Estado-Membro de inscrição não pode 
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.

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

Justificação
A aquisição de bens utilizados no âmbito dos cuidados de saúde (p. ex., dispositivos médicos) 
foi objecto do acórdão Decker (no caso vertente, óculos), e deve, por tal motivo, ser incluída 
numa directiva que visa codificar os acórdãos Kohll e Decker. 

Alteração 43

Proposta de directiva
Artigo 8 – Título
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Texto da Comissão Alteração

Cuidados hospitalares e especializados Cuidados hospitalares

Alteração 44

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
n.º 3 do artigo 19.º.

2. A lista será elaborada em colaboração 
com as autoridades sanitárias dos 
Estados-Membros, 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 
n.º 3 do artigo 19.º.

Justificação

A cooperação e diálogo com as autoridades sanitárias competentes dos Estados-Membros na 
criação desta lista específica é uma boa prática, uma vez que as doenças e os respectivos 
tratamentos não são os mesmos em todos os Estados-Membros.

Alteração 45

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3 – alínea a)

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. A título excepcional, 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, no caso em que:

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

(a) os cuidados de saúde que apenas 
podem ser prestados numa estrutura 
médica e que implicam, em princípio, o 
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internamento do doente.

(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:

(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

(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.

(ii) os objectivos de planeamento e 
racionalização do Estado-Membro no 
sector hospitalar para assegurar o acesso 
suficiente e permanente a uma gama 
equilibrada de tratamento hospitalar se 
alta qualidade no território do Estado-
Membro em causa e evitar desperdício de 
recursos financeiros, técnicos e humanos.

Alteração 46

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  47
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Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os doentes em lista de espera no seu 
Estado-Membro de inscrição não serão 
sujeitos a autorização prévia se o tempo 
necessário para a obter for prejudicial 
para o seu estado de saúde ou a prestação 
de cuidados médicos ou se o tratamento 
em questão não puder ser prestado a essa 
pessoa no Estado-Membro de inscrição, 
independentemente dos procedimentos 
especificamente prescritos na lei do 
Estado-Membro de inscrição.

Justificação

Os doentes que se confrontam com um atraso indevido não deveriam ter que solicitar 
autorização prévia. O mesmo se passa para os doentes que não podem ter acesso a 
tratamentos devido à sua indisponibilidade no seu Estado-Membro de inscrição.  Contudo, 
tal não deveria ser concebido como facilitando a prestação e o financiamento de tratamentos 
especificamente proscritos nos termos da lei do Estado-Membro de inscrição.

Alteração 48

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Os doentes que se encontram em lista 
de espera para um tratamento médico no 
seu Estado-Membro de inscrição e 
necessitam urgentemente de cuidados não 
deverão ser sujeitos a autorização prévia.

Justificação

Os pacientes que se encontram numa lista de espera no seu país de residência e necessitam 
urgentemente de cuidados deveriam ter o direito de procurar um tratamento em tempo útil 
noutro Estado-Membro sem estarem sujeitos a uma autorização prévia. Devem igualmente 
ter direito a que os seus cuidados, frequentemente caros, sejam pagos na íntegra 
directamente pelo país de origem ao país onde os cuidados são dispensados (sem dever 
efectuar um pagamento prévio).
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Alteração 49

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-C. Os pacientes que sofrem de doenças 
raras não serão sujeitos a autorização 
prévia.

Justificação

Num contexto global de escassez de conhecimentos e peritagem a nível nacional, deveria ser 
reconhecido o direito de escolher onde receber os cuidados de saúde, sem ter de pedir 
autorização prévia aos pacientes que sofrem de doenças raras, diagnosticadas e não 
diagnosticadas. Deveriam igualmente ter direito a que os seus cuidados, frequentemente 
caros, sejam pagos na íntegra directamente pelo país de origem ao país onde os cuidados são 
dispensados (sem dever efectuar um pagamento prévio), mesmo e particularmente se os 
cuidados de que têm necessidade não existirem no país de inscrição, já que frequentemente é 
esta a razão que explica por que necessitam de deslocar-se ao estrangeiro.

Alteração 50

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º -1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

-1-A. Os sistemas de autorização serão 
baseados em critérios de impeçam as 
autoridades competentes de exercer o seu 
poder de avaliação de forma 
discricionária.

Alteração 51

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Uma vez concedida a autorização 
prévia, o Estado-Membro de inscrição irá 
solicitar o reembolso de qualquer custo 
suplementar directamente junto da 
entidade pagadora do prestador.
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Justificação

Os Estados-Membros deveriam facilitar o pagamento directo dos custos incorridos pela 
entidade seguradora do Estado-Membro de inscrição ao prestador de serviço do Estado-
Membro de tratamento. Tal permitirá evitar que os doentes sejam sobrecarregados com o 
pagamento de adiantamentos o que poderia funcionar como um obstáculo ao acesso ao 
tratamento.

Alteração 52

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-A. Deverá existir um Provedor europeu 
que se ocupe das queixas dos pacientes 
relativas à autorização prévia, à qualidade 
dos tratamentos e aos pagamentos.

Justificação

Os pacientes devem ter direito a fazer ouvir a sua voz a nível europeu quando têm queixas no 
que diz respeito a questões importantes tais como a autorização prévia, a qualidade do 
tratamento e os pagamentos.

Alteração 53

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 5-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-B. A Comissão realizará um estudo de 
viabilidade relativo à criação, no prazo de 
dois anos a contar da entrada em vigor da 
presente directiva, de uma câmara de 
compensação para facilitar o reembolso 
dos custos transfronteiras, entre sistemas 
de saúde e entre zonas monetárias 
incorridos ao abrigo da presente directiva 
e apresentará um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho e, se for caso 
disso, apresentará uma proposta 
legislativa.
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Justificação

Os Estados-Membros deverão facilitar o reembolso dos custos entre si, de um modo que 
permita uma determinação tão objectiva e imparcial quanto possível desses mesmos custos.  
A presente disposição poderá fazer parte de uma solução eficaz para atingir esse objectivo.

Alteração 54

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. 
As organizações de pacientes devem 
igualmente participar na cooperação com 
as autoridades nacionais competentes no 
processo de fornecimento e divulgação da 
informação aos doentes.

Justificação
As organizações de pacientes constituem um recurso valioso de apoio às autoridades 
nacionais competentes implicadas no processo de fornecer e difundir informação 
directamente os doentes.

Alteração 55

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Será criado um centro de 
aconselhamento independente em cada 
Estado-Membro, destinado a aconselhar 
os doentes sobre os vários tratamentos 
existentes nos Estados-Membros. Com 
base na informação fornecida por esse 
centro, os doentes decidirão o tratamento 
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que preferem. 

Alteração 56

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. Esses pontos de contacto 
nacionais devem ser criados de um modo 
eficaz e transparente. A informação 
acerca da sua existência deve ser 
divulgada nos Estados-Membros, de modo 
a que os pacientes tenham facilmente 
acesso à mesma.

Alteração 57

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os pontos de contacto nacionais para 
cuidados de saúde transfronteiriços 
poderão estar integrados nos centros de 
informação já existentes nos Estados-
Membros.

Justificação

No considerando 36 do preâmbulo afirma-se claramente que os pontos de contacto nacionais 
podem ser integrados nas estruturas existentes nos Estados-Membros, razão pela qual 
importa consagrar inequivocamente esta possibilidade nas disposições da directiva. Tal 
permitirá evitar imputar um ónus administrativo adicional aos Estados-membros no contexto 
da aplicação da directiva.

Alteração 58
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Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O ponto de contacto nacional no Estado-
Membro de inscrição, em estreita 
colaboração com outras autoridades 
nacionais competentes, com os pontos de 
contacto nacionais existentes nos outros 
Estados-Membros, em particular no 
Estado-Membro de tratamento, e com a 
Comissão, deverá:

2. O ponto de contacto nacional no Estado-
Membro de inscrição, em estreita 
colaboração com outras autoridades 
nacionais competentes, mas 
independentemente das mesmas, com os 
pontos de contacto nacionais existentes nos 
outros Estados-Membros, em particular no 
Estado-Membro de tratamento, com 
organizações de doentes e com a 
Comissão, deverá:

Justificação

É indispensável estabelecer a independência funcional entre os pontos de contacto e as 
outras autoridades nacionais competentes, como os serviços nacionais de saúde, pois estes 
podem ser incentivados a fazer funcionar os pontos de contacto segundo as sua próprias 
prerrogativas, e não segundo as prerrogativas dos doentes.

Alteração 59

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 garantias de 
qualidade e segurança, a protecção dos 
dados pessoais, o estatuto público ou 
privado dos prestadores de cuidados de 
saúde, os procedimentos e tabelas de
reembolso, os procedimentos de
reclamação e reparação disponíveis para os 
cuidados de saúde prestados noutro Estado-
Membro, e os termos e condições 
aplicáveis;

Alteração 60
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Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2  alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) promover o desenvolvimento de um 
sistema extrajudicial de resolução de 
litígios à escala internacional, para os 
litígios relacionados com os cuidados de 
saúde transfronteiriços.

d) promover, em colaboração com o
Provedor do cidadão, o desenvolvimento 
de um sistema extrajudicial de resolução de 
litígios à escala internacional, para os 
litígios relacionados com os cuidados de 
saúde transfronteiriços.

Justificação

O Provedor do cidadão é uma autoridade independente que opera em todos os Estados-
Membros, que investiga práticas administrativas individuais ou omissões ou acções materiais 
das administrações públicas que infringem os direitos ou lesem os interesses legítimos de 
pessoas singulares ou colectivas. Neste caso específico, o Provedor poderia ajudar à 
resolução de conflitos.

Alteração 61

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Os prestadores de cuidados de saúde 
primários deverão informar os doentes 
sobre a existência e as funções dos pontos 
de contacto nacionais no seu Estado-
Membro de inscrição.

Justificação

Os prestadores de cuidados de saúde primários, como os médicos de família ou de clínica 
geral, são na maioria dos casos o primeiro ponto de contacto entre os doentes e os serviços 
de saúde. Assim, para que os doentes conheçam os seus direitos em matéria de cuidados de 
saúde transfronteiriços, os prestadores de cuidados de saúde primários devem ser obrigados 
a encaminhar os doentes para os pontos de contacto nacionais, a fim de lhes proporcionar a 
informação mais completa possível sobre as suas opções de tratamento.
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Alteração 62

Proposta de directiva
Artigo 13  n.ºs 2-A – 2-B – 2-C (novos)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram a 
cooperação entre as suas diferentes 
autoridades competentes a fim de garantir 
a fiabilidade das informações colocadas à 
disposição dos doentes nos termos do 
disposto no artigo 10.º.
2-B. Os Estados-Membros cooperam a 
fim de garantir o acompanhamento 
médico e/ou o tratamento de eventuais 
complicações resultantes de cuidados de 
saúde prestados no estrangeiro. O Estado-
Membro de tratamento garante ao 
Estado-Membro de inscrição que é 
responsável por este acompanhamento 
e/ou pela tomada a cargo deste tratamento 
as possibilidades de recurso em caso de 
danos e assegura o acesso ao processo 
clínico.
2-C. Deverá haver um registo comunitário 
dos profissionais de saúde que foram 
irradiados do registo de um Estado-
Membro da UE ou que estão sujeitos a 
restrições ou processos disciplinares 
abertos pelas autoridades competentes de 
um Estado-Membro da União Europeia.

Justificação

O dever de cooperação deverá ser aplicável às novas disposições dos artigos 5.º e 10.º.

Alteração 63

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que um medicamento esteja 
autorizado a ser comercializado no 

1. Sempre que um medicamento esteja 
autorizado a ser comercializado no 

Adlib Express Watermark



PE 418.168v02-00 46/56 AD\773861PT.doc

PT

território de um Estado-Membro, em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 6.º da 
Directiva 2001/83/CE, esse Estado-
Membro deve garantir a possibilidade de 
utilização no seu território da receita 
médica emitida a um doente por pessoa 
autorizada noutro Estado-Membro e a 
proibição de quaisquer restrições a esse 
reconhecimento, excepto quando:

território de um Estado-Membro, em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 6.º da 
Directiva 2001/83/CE, esse Estado-
Membro deve garantir a possibilidade de 
utilização no seu território da receita 
médica desse medicamento emitida a um 
doente por pessoa autorizada noutro 
Estado-Membro e a proibição de quaisquer 
restrições a esse reconhecimento, excepto 
quando:

Justificação

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Alteração 64

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

Texto da Comissão Alteração

b) se baseiem em dúvidas legítimas e 
justificadas sobre a autenticidade ou 
conteúdo da receita. 

b) se baseiem em dúvidas legítimas e 
justificadas sobre a autenticidade ou 
conteúdo da receita, ou sobre a habilitação 
de quem a prescreveu para o fazer.

Justificação

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.
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Alteração 65

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Para facilitar a aplicação do n.º 1, a 
Comissão adoptará:

2. Para facilitar a aplicação do n.º 1, a 
Comissão proporá:

Justificação

As medidas enunciadas vão inevitavelmente produzir um efeito sobre as actividades dos 
profissionais de prestação de cuidados de saúde e protecção de saúde pública. Afigura-se 
necessário que os Estados-Membros mantenham a sua competência neste domínio.

Alteração 66

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 de receita médica e 
promovendo a interoperabilidade das 
receitas electrónicas. Serão tidas em 
consideração salvaguardas em matéria de 
protecção de dados que serão integradas 
desde a fase inicial deste processo de 
desenvolvimento;

Justificação

Tal como recomendado no parecer da AEPD, uma tal medida é importante, a fim de dispor 
de um elevado nível de protecção de dados.

Alteração 67
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Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) medidas para facilitar os contactos 
entre quem receita e quem fornece o 
medicamento, a fim de esclarecer 
quaisquer dúvidas sobre a receita;

Justificação
Um sistema de reconhecimento de receitas europeias deveria possibilitar o contacto directo 
entre médicos e farmacêuticos. O contacto directo constitui uma condição fundamental para 
esclarecer possíveis questões relativas à terapia medicamentosa e constitui já hoje prática 
corrente nos Estados-Membros.

Alteração 68

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O artigo 14.º também se aplica a 
receitas para fornecimento de dispositivos 
médicos autorizados em conformidade 
com a legislação do Estado-Membro 
visado.

Alteração 69

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – parte introdutória e alínea a)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adoptará: A Comissão adoptará:
a) uma lista de condições e critérios 
específicos que as redes europeias de 
referência deverão satisfazer, incluindo as 
condições e os critérios exigidos aos 
prestadores de cuidados de saúde que 
desejem integrar estas redes, a fim de 
assegurar, em particular, que as redes 
europeias de referência:

a) uma lista de condições e critérios 
específicos que as redes europeias de 
referência deverão satisfazer, incluindo a 
lista dos domínios de doenças mais raras 
a ter em conta e as condições e os critérios 
exigidos aos prestadores de cuidados de 
saúde que desejem integrar estas redes, a 
fim de assegurar, em particular, que as 
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redes europeias de referência:

Justificação

Tal como indicado na exposição de motivos da proposta de directiva (ponto 8.3), o objectivo 
principal da rede de referência europeia é "garantir a prestação de cuidados de saúde a 
doentes cuja condição requer uma concentração especial de recursos ou de conhecimentos 
técnicos, de forma a assegurar nestes casos a prestação de cuidados eficazes e de qualidade 
a um custo acessível." O artigo relevante da directiva deveria reflectir este desígnio.

Alteração 70

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) adoptar medidas tendentes a 
assegurar a acessibilidade financeira e 
geográfica das redes europeias de 
referência;

Justificação

Se a prestação de determinados cuidados especializados vier a ser organizada a nível 
europeu, será necessário garantir a continuação do acesso aos mesmos.

Alteração 71

Proposta de directiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Telemedicina

Os profissionais de telemedicina que 
prestem cuidados de saúde a doentes na 
UE estarão registados junto da autoridade 
reguladora do Estado-Membro a partir do 
qual o tratamento de telemedicina é 
prestado.
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Justificação

As entidades reguladoras nos Estados-Membros da UE devem regular todos os médicos que 
prestam cuidados de saúde a doentes nos seus Estados-Membros, independentemente do local 
em que o profissional presta esse tratamento.

Alteração 72

Proposta de directiva
Artigo 17 – Título

Texto da Comissão Alteração

Cooperação no domínio da gestão das 
novas tecnologias da saúde

Cooperação no domínio da gestão das 
tecnologias da saúde

Justificação

A rede proposta deve funcionar de acordo com os bons princípios da governação, tal como 
estabelecido no Livro Branco da Comissão sobre Governação Europeia (2001), 
nomeadamente no que respeita à abertura, responsabilidade, eficácia e coerência. A 
cooperação em matéria de avaliação das tecnologias da saúde deve servir para promover 
procedimentos transparentes, objectivos, inclusivos e oportunos. A Comissão deverá, 
consequentemente, admitir unicamente as autoridades encarregadas da avaliação das 
tecnologias da saúde que cumpram estas normas. A alteração conjuga-se com uma alteração 
ao considerando 43.

Alteração 73

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão Europeia deverá, em 
consulta com o Parlamento Europeu, 
criar um quadro operacional para a rede 
que tenha como base os princípios da boa 
governação, incluindo transparência, 
objectividade, imparcialidade dos 
procedimentos, e uma ampla e plena 
participação de todos os grupos sociais, 
incluindo profissionais de saúde, doentes, 
investigadores e o sector da indústria.
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Justificação

A rede proposta deve funcionar de acordo com os bons princípios da governação, tal como 
estabelecido no Livro Branco da Comissão sobre Governação Europeia (2001), 
nomeadamente no que respeita à abertura, responsabilidade, eficácia e coerência. A 
cooperação em matéria de avaliação das tecnologias da saúde deve servir para promover 
procedimentos transparentes, objectivos, inclusivos e oportunos. A Comissão deverá, 
consequentemente, admitir unicamente as autoridades encarregadas da avaliação das 
tecnologias da saúde que cumpram estas normas. A alteração conjuga-se com uma alteração 
ao considerando 43.

Alteração 74

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – alíneas a-A) – a-B) – a-C) (novas)

Texto da Comissão Alteração

a-A) encontrar formas sustentáveis de 
equilibrar os objectivos de acesso aos 
medicamentos, compensação pela 
inovação e gestão dos orçamentos de 
saúde;
a-B) desenvolver procedimentos 
transparentes, objectivos, inclusivos e 
oportunos e metodologias que visem um 
equilíbrio entre todos os objectivos; 
a-C) garantir a plena participação de 
todos os grupos sociais relevantes, em 
particular os doentes, a comunidade 
médica, a investigação e o sector da 
indústria; 

Justificação

A rede proposta deve funcionar de acordo com os bons princípios da governação, tal como 
estabelecido no Livro Branco da Comissão sobre Governação Europeia (2001), 
nomeadamente no que respeita à abertura, responsabilidade, eficácia e coerência. A 
cooperação em matéria de avaliação das tecnologias da saúde deve servir para promover 
procedimentos transparentes, objectivos, inclusivos e oportunos. A Comissão deverá, 
consequentemente, admitir unicamente as autoridades encarregadas da avaliação das 
tecnologias da saúde que cumpram estas normas. A alteração conjuga-se com uma alteração 
ao considerando 43.

Alteração 75
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Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) contribuir para uma informação 
objectiva, fiável, oportuna, transparente e 
transferível sobre a eficácia a curto e a 
longo prazo das tecnologias da saúde, e 
permitir um intercâmbio eficaz dessa 
informação entre as autoridades ou 
organismos nacionais. 

b) contribuir para uma informação 
objectiva, fiável, oportuna, transparente e 
transferível sobre a eficácia a curto e a 
longo prazo das tecnologias da saúde, bem 
como sobre possíveis efeitos secundários e 
repercussões na sociedade, e permitir um 
intercâmbio eficaz dessa informação entre 
as autoridades ou organismos nacionais.

Justificação

No artigo em apreço, preconiza-se a cooperação entre os serviços responsáveis pela 
avaliação do impacto das tecnologias da saúde no quadro dos sistemas de saúde. Esses 
serviços possuem informação não só sobre a eficácia das tecnologias como também sobre 
possíveis efeitos secundários e repercussões na sociedade. Sendo assim, haveria igualmente 
que proceder a um intercâmbio de experiências em torno destas questões.

Alteração 76

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros designarão as 
autoridades ou organismos que participarão 
na rede referida no n.º 1, e comunicarão os 
respectivos nomes e contactos à 
Comissão.

3. Os Estados-Membros designarão as 
autoridades ou organismos que participarão 
na rede referida no n.º 1. A Comissão 
apenas autorizará à adesão à rede a 
autoridades que satisfaçam os princípios 
da boa governação.

Justificação

A rede proposta deve funcionar de acordo com os bons princípios da governação, tal como 
estabelecido no Livro Branco da Comissão sobre Governação Europeia (2001), 
nomeadamente no que respeita à abertura, responsabilidade, eficácia e coerência. A 
cooperação em matéria de avaliação das tecnologias da saúde deve servir para promover 
procedimentos transparentes, objectivos, inclusivos e oportunos. A Comissão deverá, 
consequentemente, admitir unicamente as autoridades encarregadas da avaliação das 
tecnologias da saúde que cumpram estas normas. A alteração conjuga-se com uma alteração 
ao considerando 43.
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Alteração 77

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 19.º, a Comissão 
adoptará as medidas necessárias para a 
criação e gestão da rede, e especificará a 
natureza e o tipo de informações que serão 
objecto de intercâmbio.

4. Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 19.º, a Comissão 
adoptará as medidas necessárias para a 
criação e gestão da rede, de acordo com os 
objectivos citados, e especificará a 
natureza e o tipo de informações que serão 
objecto de intercâmbio.

Justificação

A rede proposta deve funcionar de acordo com os bons princípios da governação, tal como 
estabelecido no Livro Branco da Comissão sobre Governação Europeia (2001), 
nomeadamente no que respeita à abertura, responsabilidade, eficácia e coerência. A 
cooperação em matéria de avaliação das tecnologias da saúde deve servir para promover 
procedimentos transparentes, objectivos, inclusivos e oportunos. A Comissão deverá, 
consequentemente, admitir unicamente as autoridades encarregadas da avaliação das 
tecnologias da saúde que cumpram estas normas. A alteração conjuga-se com uma alteração 
ao considerando 43.

Alteração 78

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 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, nomeadamente o disposto 
no n.º 4 do artigo 8.º da Directiva
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95/46/CE.

Justificação

O n.º 4 do artigo 8.º da Directiva 95/46 estabelece requisitos específicos relacionados com a 
utilização subsequente de dados de saúde.

Alteração 79

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros transmitirão os 
dados referidos no n.º 1 à Comissão pelo 
menos uma vez por ano, com excepção dos 
dados já recolhidos nos termos da 
Directiva 2005/36/CE.

2. Os Estados-Membros transmitirão, se 
necessário, os dados referidos no n.º 1 à 
Comissão, com excepção dos dados já 
recolhidos nos termos da Directiva 
2005/36/CE. Uma avaliação da 
necessidade destas transmissões de dados 
para efeitos legítimos será devida e 
previamente especificada.

Justificação

A obrigação de transmitir dados à Comissão deveria estar sujeita a uma avaliação da 
necessidade em vez de uma definição numa base anual.

Alteração 80

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, aplicar-se-ão os artigos 
5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo 
em conta o disposto no seu artigo 8.º. O 
prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da 
Decisão 1999/468/CE é de três meses.

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, aplicar-se-ão os artigos 
5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo 
em conta o disposto no seu artigo 8.º. O 
prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da 
Decisão 1999/468/CE é de três meses. 
Quando as modalidades de execução se 
reportarem ao tratamento de dados 
pessoais a autoridade europeia para a 
protecção de dados será consultada. 
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Justificação

Tal como recomendado no parecer da AEPD, é importante que esta autoridade seja 
consultada sobre estas matérias.

Alteração 81

Proposta de directiva
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco anos a contar da data 
referida no n.º 1 do artigo 22.º, a Comissão 
elaborará um relatório sobre a aplicação da 
presente directiva e apresentá-lo-á ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

No prazo de cinco anos a contar da data 
referida no n.º 1 do artigo 22.º, a Comissão 
elaborará um relatório sobre a aplicação da 
presente directiva e apresentá-lo-á ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Este 
relatório examinará com particular 
atenção os efeitos da aplicação da 
presente directiva sobre a mobilidade dos 
doentes e do conjunto dos actores dos 
sistemas de saúde dos Estados-Membros. 
Caso seja necessário, a Comissão juntará 
ao relatório propostas de alterações 
legislativas.

Para esse efeito, e sem prejuízo do disposto 
no artigo 22.º, os Estados-Membros 
comunicarão à Comissão quaisquer 
medidas que venham a ser introduzidas, 
alteradas ou mantidas tendo em vista a 
aplicação dos procedimentos previstos nos 
artigos 8.º e 9.º.

Para esse efeito, e sem prejuízo do disposto 
no artigo 22.º, os Estados-Membros 
comunicarão à Comissão quaisquer 
medidas que tenham tomado tendo em 
vista a aplicação da presente directiva.

Justificação

É conveniente precisar certos elementos que devem ser incluídos no relatório de avaliação, 
relatório este que, além disso, deverá ser apresentado num prazo de três anos.
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