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Alteração 557
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido

Regras aplicáveis aos cuidados de saúde 
prestados noutro Estado-Membro

1. Quando são fornecidos num 
Estado-Membro diferente do Estado de 
inscrição do doente, ou num 
Estado-Membro diferente daquele em que 
o prestador de cuidados de saúde reside, 
está registado ou estabelecido, os 
cuidados de saúde devem ser prestados em 
conformidade com a legislação do Estado-
Membro de tratamento nos termos do 
artigo 5.º.
2. Este artigo não se aplica ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais.

Or. hu

Justificação

Embora concordemos com o princípio estabelecido no artigo 11.º que prevê a aplicabilidade 
da regulamentação do Estado-Membro de tratamento em caso de prestação de serviços com 
uma vertente transfronteiriça, este aspecto já é objecto do artigo 5.º.

No que se refere ao reconhecimento das qualificações profissionais, o n.º 2 do artigo 11.º 
prevê a aplicação da Directiva 2005/36/CE, isto é, as regras do Estado-Membro de emissão 
da qualificação profissional. Esta questão não deve ser abordada nesta directiva, uma vez 
que a relação entre as duas directivas é indicada no artigo 3.º.
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Alteração 558
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando são fornecidos num Estado-
Membro diferente do Estado de inscrição 
do doente, ou num Estado-Membro 
diferente daquele em que o prestador de 
cuidados de saúde reside, está registado ou 
estabelecido, os cuidados de saúde devem 
ser prestados em conformidade com a 
legislação do Estado-membro de 
tratamento nos termos do artigo 2.º.

1. Quando são recebidos num Estado-
Membro diferente do Estado de inscrição 
do doente, os cuidados de saúde devem ser 
prestados em conformidade com a 
legislação do Estado-membro de 
tratamento nos termos do artigo 5.º.

Or. en

Justificação

A directiva proposta pretende apenas cobrir a cooperação transfronteiriça e os casos de 
mobilidade do doente, ou seja, a utilização de cuidados de saúde no estrangeiro por parte 
doentes individuais; consequentemente, a referência a outras formas de prestação de 
cuidados de saúde, deve ser suprimida.
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Alteração 559
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Pontos de contacto nacionais para os 
cuidados de saúde transfronteiriços

Suprimido

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.
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:
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;
b) ajudar os doentes a proteger os seus 
direitos e obter uma reparação apropriada 
em caso de danos causados pela utilização 
de cuidados de saúde noutro Estado-
Membro; em particular, o ponto de 
contacto nacional informará os doentes 
sobre as opções disponíveis para resolver 
qualquer litígio, ajudará a identificar o 
sistema extrajudicial de resolução de 
litígios mais apropriado a cada caso e, se 
necessário, assistirá os doentes no 
acompanhamento dos litígios;
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c) recolher informação pormenorizada 
sobre os organismos nacionais ligados à 
resolução extrajudicial de litígios e 
facilitar a cooperação com esses 
organismos;
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.
3. De acordo com o procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 19.º, a Comissão 
adoptará:
a) as medidas necessárias para a gestão 
da rede de pontos de contacto nacionais 
prevista neste artigo;
b) a natureza e o tipo de dados que 
deverão ser recolhidos e trocados no 
âmbito desta rede;
c) orientações sobre a informação aos 
doentes prevista na alínea a) do n.º 2 do 
presente artigo.

Or. pl

Justificação

Isto representa uma duplicação injustificada dos órgãos administrativos existentes nos 
Estados-Membros.

Alteração 560
Dorette Corbey

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 um ou 
vários pontos de contacto nacionais para os 
cuidados de saúde transfronteiriços e 
comunicarão os seus nomes e contactos à 
Comissão.
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Or. nl

Alteração 561
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros designarão os 
pontos de contacto nacionais para os 
cuidados de saúde transfronteiriços e 
comunicarão os seus nomes e contactos à 
Comissão. Os Estados-Membros velarão 
por que as organizações de doentes, as 
caixas de previdência e os prestadores de 
cuidados de saúde sejam incluídos nestes 
pontos de contacto nacionais.

Or. nl

Alteração 562
Anne Ferreira

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. Sem prejuízo da organização específica 
dos sistemas de cuidados de saúde dos
Estados-Membros, estes designarão 
estruturas existentes como pontos de 
contacto nacionais para os cuidados de 
saúde transfronteiriços e comunicarão os 
seus nomes e contactos à Comissão.

Or. fr

Justificação

A introdução destes pontos de contacto deve respeitar a organização dos sistemas de saúde 
dos Estados-Membros, em conformidade com as disposições dos Tratados.
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Alteração 563
Dagmar Roth-Behrendt

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. Estes pontos nacionais de 
contacto devem ser identificados de um 
modo eficiente e transparente. A 
informação acerca da sua existência deve 
ser divulgada nos Estados-Membros de 
modo a que os doentes tenham facilmente 
acesso à mesma.

Or. en

Justificação

A fim de que os doentes possam utilizar os seus direitos aos cuidados de saúde 
transfronteiriça é fundamental proporcionar um fácil acesso à informação.

Alteração 564
Claude Turmes, Margrete Auken

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, com os pontos de 
contacto nacionais existentes nos outros 
Estados-Membros, e com a Comissão, 
deverá:
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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) disponibilizar 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;

b) ajudar os doentes a proteger os seus 
direitos e obter uma reparação apropriada 
em caso de danos causados pela utilização 
de cuidados de saúde noutro Estado-
Membro; em particular, o ponto de 
contacto nacional informará os doentes 
sobre as opções disponíveis para resolver 
qualquer litígio, ajudará a identificar o 
sistema extrajudicial de resolução de 
litígios mais apropriado a cada caso e, se 
necessário, assistirá os doentes no 
acompanhamento dos litígios;

b) definir e partilhar informação 
transparente e pertinente com outros 
organismos reguladores da saúde no que 
respeita à mobilidade dos profissionais da 
saúde; esta informação incluirá 
informação referente às sanções e acções 
decorrentes de comportamento criminal e 
conduta profissional incorrecta, bem 
como as sanções impostas como 
consequência da incapacidade para o 
exercício da profissão;

c) recolher informação pormenorizada 
sobre os organismos nacionais ligados à 
resolução extrajudicial de litígios e 
facilitar a cooperação com esses 
organismos;
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.

Or. en

Justificação

Os pontos de contacto não poderão fornecer informações sobre cuidados de serviço 
prestados em todos os outros Estados-Membros. Os pontos de contacto não têm como função 
servir de conselheiros jurídicos. 
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Alteração 565
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória

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, utilizando 
eventualmente um sítio Web e 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:

Or. nl

Alteração 566
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O ponto de contacto nacional no 
Estado-Membro de inscrição 
disponibilizará aos doentes, a pedido 
destes últimos, os nomes e contactos dos 
pontos de contacto nacionais de outros 
Estados-Membros

Or. es

Justificação

O presente artigo impõe aos Estados-Membros uma obrigação de informar sobre os dados 
em poder de outros Estados-Membros, o que pressupõe um encargo excessivo para os 
primeiros. Para que pudesse ser útil para os cidadãos, a informação deveria ser 
constantemente actualizada, o que parece inviável. Consideramos que bastaria que cada 
Estado-Membro se responsabilizasse pela disponibilização da informação relativa aos 
cuidados de saúde prestados no seu próprio território e, em última análise, facultasse a 
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informação relativa às coordenadas de contacto dos pontos de contacto dos outros Estados-
Membros.

Alteração 567
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo introdutório

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, 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:

Or. en

Justificação

As organizações de doentes devem igualmente intervir na cooperação com os pontos 
nacionais de contacto e as autoridades nacionais competentes no processo de fornecimento e 
divulgação da informação aos doentes. Devem igualmente ser envolvidas pela Comissão na 
elaboração e adopção das directrizes em matéria de informação aos doentes, que deve 
reflectir os princípios de qualidade da informação aos doentes recentemente adoptados pelo 
Fórum Farmacêutico de Alto Nível.

Alteração 568
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo introdutório

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 

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

contacto existentes nos outros Estados-
Membros, em particular no Estado-
Membro de tratamento, e com a Comissão, 
deverá:

Or. en

Justificação

A cooperação não deve limitar-se às autoridades nacionais mas deve envolver todas as 
autoridades competentes. 

Alteração 569
Dagmar Roth-Behrendt

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 que se deslocam para receber 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro 
e os termos e as condições aplicáveis em 
particular sobre os direitos relacionados 
com os cuidados de saúde transfronteiriços  
os pontos nacionais de contacto  devem 
igualmente ajudar os doentes que se 
deslocam a proteger os seus direitos e 
obter uma reparação apropriada em caso 
de danos causados pela utilização de 
cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro; em particular, o ponto 
nacional de contacto  informará os 
doentes sobre as opções disponíveis para 
resolver qualquer litígio, ajudará a 
identificar o sistema extrajudicial de 
resolução de litígios mais apropriado a 
cada caso e, se necessário, assistirá os 
doentes no acompanhamento dos litígios;

Or. en
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Justificação

A fim de contribuir para o bom funcionamento dos pontos nacionais de contacto importa 
definir as suas tarefas de acordo com as necessidades do doente. Consequentemente, é 
necessário distinguir entre doentes que entram e doentes que saem e adaptar as tarefas 
correspondentes. 

Alteração 570
Dorette Corbey

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, com base num pedido por estes 
apresentado, 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;

Or. nl

Alteração 571
Peter Liese

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 

a) facultar e divulgar informação aos 
doentes, em particular sobre os requisitos 
vigentes a nível nacional em matéria de 
qualidade e segurança, de protecção dos 
dados pessoais e de procedimentos de 
reclamação e reparação disponíveis para os 
cuidados de saúde prestados;
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Estado-Membro, e os termos e condições 
aplicáveis;

Or. de

Justificação

As missões cometidas aos pontos de contacto nacionais são demasiado amplas, nos termos da 
proposta da Comissão. Na prática, será pouco exequível veicular toda a informação em 
causa.  Determinante é o facto de existir um serviço único, através do qual seja possível obter 
todas as informações sobre a assistência na saúde num dado Estado-Membro.  

Alteração 572
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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 objectiva 
de carácter geral aos doentes, em 
particular sobre os direitos relacionados 
com os cuidados de saúde transfronteiriços,
e informação sobre a 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. Não 
deverão ser veiculadas quaisquer 
recomendações sobre os prestadores de 
serviços (tabelas de classificação);

Or. de

Justificação

Os pontos de contacto nacionais devem facultar informação objectiva como, por exemplo, 
relatórios sobre a qualidade que sejam públicos. Não devem, porém, publicar nem divulgar 
tabelas de classificação ("rankings").  
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Alteração 573
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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, a seu pedido,
informação aos doentes nacionais de 
outros Estados-Membros, 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 nesse Estado-Membro, e os 
termos e condições aplicáveis;

Or. es

Justificação

O presente artigo impõe aos Estados-Membros uma obrigação de informar sobre os dados 
em poder de outros Estados-Membros, o que pressupõe um encargo excessivo para os 
primeiros. Para que pudesse ser útil para os cidadãos, a informação deveria ser 
constantemente actualizada, o que parece inviável. Consideramos que bastaria que cada 
Estado-Membro se responsabilizasse pela disponibilização da informação relativa aos 
cuidados de saúde prestados no seu próprio território e, em última análise, facultasse a 
informação relativa às coordenadas de contacto dos pontos de contacto dos outros 
Estados-Membros.

Alteração 574
Marianne Thyssen

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 

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 
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dados pessoais, os procedimentos de 
reclamação e reparação disponíveis para os 
cuidados de saúde prestados noutro Estado-
Membro, e os termos e condições 
aplicáveis;

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;

Or. nl

Justificação

A falta de informação sobre o estatuto jurídico dos prestadores de cuidados de saúde cria 
problemas a nível dos cuidados de saúde transfronteiriços. Os Estados-Membros devem 
receber informações mais claras sobre o estatuto privado ou público dos prestadores de 
cuidados, a fim de evitar problemas financeiros decorrentes do estatuto privado dos 
prestadores de cuidados de saúde transfronteiriços.

Alteração 575
Evangelia Tzampazi

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, os procedimentos de 
reclamação e reparação disponíveis para os 
cuidados de saúde prestados noutro Estado-
Membro, o nível de acessibilidade às 
prestações de cuidados de saúde nos 
Estados-Membros e os termos e condições 
aplicáveis; 

Or. en

Justificação

A informação sobre a acessibilidade para pessoas com deficiências é uma condição prévia 
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para que as mesmas possam optar por receber cuidados de saúde noutro Estado-Membro.

Alteração 576
Richard Seeber

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 informação sobre 
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;

Or. de

Alteração 577
Iles Braghetto

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, os procedimentos de 
reclamação e reparação disponíveis para os 
cuidados de saúde prestados noutro Estado-
Membro, e os termos e condições 
aplicáveis; facultar e divulgar informação 
sobre os centros de excelência ou 
estabelecimentos de prestação de cuidados 
de saúde considerados particularmente 
eficazes no tratamento de uma doença 
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específica;

Or. it

Justificação

Para além dos direitos de natureza jurídica, a informação disponibilizada deve incluir os 
centros de excelência.

Alteração 578
Christofer Fjellner

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) auxiliar os doentes em questões 
relativas ao reembolso e garantir que as 
despesas por eles incorridas sejam 
rapidamente reembolsadas;

Or. sv

Justificação

É muito importante que os doentes também obtenham ajuda nos pontos de contacto nacionais 
relativamente a questões de reembolso. Essas questões podem ser difíceis e complicados para 
os doentes e os pontos de contacto nacionais podem contribuir, prestando apoio activo e 
conselhos.

Alteração 579
Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

b) ajudar os doentes a proteger os seus 
direitos e obter uma reparação apropriada 
em caso de danos causados pela utilização 

Suprimido
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de cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro; em particular, o ponto 
de contacto nacional informará os 
doentes sobre as opções disponíveis para 
resolver qualquer litígio, ajudará a 
identificar o sistema extrajudicial de 
resolução de litígios mais apropriado a 
cada caso e, se necessário, assistirá os 
doentes no acompanhamento dos litígios;
c) recolher informação pormenorizada 
sobre os organismos nacionais ligados à 
resolução extrajudicial de litígios e 
facilitar a cooperação com esses 
organismos;
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.

Or. de

Alteração 580
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

b) ajudar os doentes a proteger os seus 
direitos e obter uma reparação apropriada 
em caso de danos causados pela utilização 
de cuidados de saúde noutro Estado-
Membro; em particular, o ponto de 
contacto nacional informará os doentes 
sobre as opções disponíveis para resolver 
qualquer litígio, ajudará a identificar o 
sistema extrajudicial de resolução de 
litígios mais apropriado a cada caso e, se 
necessário, assistirá os doentes no 
acompanhamento dos litígios;

Suprimido

Or. en
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Justificação

Os pontos nacionais de contacto serão fontes de informação sobre e ligações com os sistemas 
de saúde nos outros Estados-Membros. Não poderão garantir um apoio personalizado ou 
aconselhamento ou actuar como advogados junto dos doentes individualmente. 

Alteração 581
Dagmar Roth-Behrendt

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

Texto da Comissão Alteração

b) ajudar os doentes a proteger os seus 
direitos e obter uma reparação apropriada 
em caso de danos causados pela utilização 
de cuidados de saúde noutro Estado-
Membro; em particular, o ponto de 
contacto nacional informará os doentes 
sobre as opções disponíveis para resolver 
qualquer litígio, ajudará a identificar o 
sistema extrajudicial de resolução de 
litígios mais apropriado a cada caso e, se
necessário, assistirá os doentes no 
acompanhamento dos litígios;

b) fornecer e divulgar informação aos 
doentes que entram sobre as normas 
nacionais em vigor sobre qualidade e 
segurança, protecção dos dados pessoais 
os procedimentos de reclamação e 
reparação disponíveis para os cuidados de 
saúde prestados neste Estado Membro.
Em particular, o ponto de contacto nacional 
informará os doentes, se necessário, sobre 
as opções disponíveis para resolver 
qualquer litígio, e ajudará a identificar o 
sistema extrajudicial de resolução de 
litígios mais apropriado a cada caso e, se 
necessário, assistirá os doentes no 
acompanhamento dos litígios;

Or. en

Justificação

A fim de contribuir para o bom funcionamento dos pontos nacionais de contacto importa 
definir as suas tarefas de acordo com as necessidades do doente. Consequentemente, é 
necessário distinguir entre doentes que entram e doentes que saem e adaptar as tarefas 
correspondentes. 
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Alteração 582
Evangelia Tzampazi

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

Texto da Comissão Alteração

b) ajudar os doentes a proteger os seus 
direitos e obter uma reparação apropriada 
em caso de danos causados pela utilização 
de cuidados de saúde noutro Estado-
Membro; em particular, o ponto de 
contacto nacional informará os doentes 
sobre as opções disponíveis para resolver 
qualquer litígio, ajudará a identificar o 
sistema extrajudicial de resolução de 
litígios mais apropriado a cada caso e, se 
necessário, assistirá os doentes no 
acompanhamento dos litígios;

b) ajudar os doentes a proteger os seus 
direitos e obter uma reparação apropriada 
em caso de danos causados pela utilização 
de cuidados de saúde noutro Estado-
Membro; em particular, o ponto de 
contacto nacional informará, em formatos 
acessíveis às pessoas com deficiência, os 
doentes sobre as opções disponíveis para 
resolver qualquer litígio, ajudará a 
identificar o sistema extrajudicial de 
resolução de litígios mais apropriado a 
cada caso e, se necessário, assistirá os 
doentes no acompanhamento dos litígios; 

Or. en

Justificação

Toda a informação deve ser acessível a pessoas com deficiências a fim de que possam exercer 
os seus direitos.

Alteração 583
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

b) ajudar os doentes a proteger os seus 
direitos e obter uma reparação apropriada 
em caso de danos causados pela utilização 
de cuidados de saúde noutro
Estado-Membro; em particular, o ponto de 
contacto nacional informará os doentes 
sobre as opções disponíveis para resolver 
qualquer litígio, ajudará a identificar o 
sistema extrajudicial de resolução de 

b) ajudar, a seu pedido, os doentes 
nacionais de outros Estados-Membros a 
proteger os seus direitos e obter uma 
reparação apropriada em caso de danos 
causados pela utilização de cuidados de 
saúde nesse Estado-Membro; em 
particular, o ponto de contacto nacional 
informará, a pedido dos mesmos, os 
doentes nacionais de outros 
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litígios mais apropriado a cada caso e, se 
necessário, assistirá os doentes no 
acompanhamento dos litígios;

Estados-Membros sobre as opções 
disponíveis para resolver qualquer litígio, 
ajudará a identificar o sistema extrajudicial 
de resolução de litígios mais apropriado a 
cada caso e, se necessário, assistirá os 
doentes no acompanhamento dos litígios;

Or. es

Justificação

O presente artigo impõe aos Estados-Membros uma obrigação de informar sobre os dados 
em poder de outros Estados-Membros, o que pressupõe um encargo excessivo para os 
primeiros. Para que pudesse ser útil para os cidadãos, a informação deveria ser 
constantemente actualizada, o que parece inviável. Consideramos que bastaria que cada 
Estado-Membro se responsabilizasse pela disponibilização da informação relativa aos 
cuidados de saúde prestados no seu próprio território e, em última análise, facultasse a 
informação relativa às coordenadas de contacto dos pontos de contacto dos outros Estados-
Membros.

Alteração 584
Frieda Brepoels

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) ajudar os doentes a exercerem os 
seus direitos na consulta dos seus registos 
médicos tal como está previsto no n.º 5 do 
artigo 6.º;

Or. en

Alteração 585
Christofer Fjellner

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) ajudar os doentes a fazer valer as 
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garantias processuais nos termos do 
artigo 9.º da presente directiva, 
contactando, se necessário, as autoridades 
nacionais competentes;

Or. en

Justificação

Os pontos nacionais de contacto devem poder ajudar os doentes a proteger os direitos 
estabelecidos pela presente directiva face às autoridades nacionais no Estado-Membro de 
inscrição quando tomam decisões sobre o direito aos cuidados de saúde noutro Estado-
Membro. O ponto de contacto poderia, por exemplo, contactar a autoridade responsável caso 
o prazo para as decisões administrativas não for respeitado num caso específico.

Alteração 586
Dagmar Roth-Behrendt

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

Texto da Comissão Alteração

c) recolher informação pormenorizada 
sobre os organismos nacionais ligados à 
resolução extrajudicial de litígios e 
facilitar a cooperação com esses 
organismos;

Suprimido

Or. en

Justificação

A fim de contribuir para o bom funcionamento dos pontos nacionais de contacto importa 
definir as suas tarefas de acordo com as necessidades do doente. Consequentemente, é 
necessário distinguir entre doentes que entram e doentes que saem e adaptar as tarefas 
correspondentes. 
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Alteração 587
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

c) recolher informação pormenorizada 
sobre os organismos nacionais ligados à 
resolução extrajudicial de litígios e 
facilitar a cooperação com esses 
organismos;

Suprimido

Or. en

Justificação

Os pontos nacionais de contacto serão fontes de informação sobre e ligações com os sistemas 
de saúde nos outros Estados-Membros. Não poderão garantir um apoio personalizado ou 
aconselhamento ou actuar como advogados junto dos doentes individualmente. 

Alteração 588
Dagmar Roth-Behrendt

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

A fim de contribuir para o bom funcionamento dos pontos nacionais de contacto importa 
definir as suas tarefas de acordo com as necessidades do doente. Consequentemente, é 
necessário distinguir entre doentes que entram e doentes que saem e adaptar as tarefas 
correspondentes. 
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Alteração 589
Linda McAvan

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os pontos nacionais de contacto serão fontes de informação sobre e ligações com os sistemas 
de saúde nos outros Estados-Membros. Não poderão garantir um apoio personalizado ou 
aconselhamento ou actuar como advogados junto dos doentes individualmente.

Alteração 590
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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.

Suprimido

Or. es

Justificação

Propõe-se a supressão da presente alínea e a sua inclusão no n.º 5 do artigo 9.º (Cf. a 
alteração ao n.º 2, alínea b), do artigo 12.º), dado que são os Estados-Membros que são 
responsáveis por esta diligência e não os pontos de contacto nacionais para os cuidados de 
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saúde transfronteiriços.

Alteração 591
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) prestar esclarecimentos sobre os 
regimes paralelos de cuidados de saúde 
transfronteiriços (Regulamento (CEE) n.º 
1408/71 do Conselho e as disposições da 
presente directiva).

Or. nl

Alteração 592
Evangelia Tzampazi

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) Ajudar doentes pertencentes a 
grupos vulneráveis a exercerem o direito 
estabelecido na presente directiva a fim de 
incentivar a igualdade do acesso aos 
cuidados de saúde.

Or. en

Justificação

Trata-se de evitar que os grupos vulneráveis sejam colocados em situação de maior 
desvantagem relativamente a outras pessoas no acesso e na utilização dos cuidados de saúde.
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Alteração 593
Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) facilitar o acesso dos doentes às 
redes europeias de referência.

Or. fr

Justificação

A participação nas redes europeias de referência está sujeita às condições expostas no artigo 
15.º da Directiva. Estas poderiam colocar entraves à participação de certos 
Estados-Membros, o que seria negativo para os doentes desses Estados-Membros que sofrem 
das doenças tratadas pelos centros de referência.

Alteração 594
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

3. De acordo com o procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 19.º, a Comissão 
adoptará:

3. A Comissão e os Estados-Membros 
trabalharão conjuntamente para 
determinar

Or. en

Justificação

A natureza da informação fornecida pelos pontos nacionais de contacto dependerá da 
natureza dos seus sistemas de saúde e do tipo de dados que já recolheram. É, pois, desejável 
que os Estados-Membros trabalhem com a Comissão para determinar estas medidas.
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Alteração 595
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3 – introdução

Texto da Comissão Alteração

3. De acordo com o procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 19.º, a Comissão 
adoptará:

3. De acordo com o procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 19.º, os Estados-
Membros, com o apoio da Comissão,
adoptarão:

Or. es

Justificação

Não é aceitável que a Comissão possa levar a cabo estas acções. Os Estados-Membros 
deverão chegar a um acordo sobre a sua implementação e deveriam, para esse efeito, contar 
com o apoio da Comissão.

Alteração 596
Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Artigo 12 – n. º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) orientações sobre a informação aos 
doentes prevista na alínea a) do n.º 2 do 
presente artigo.

Suprimido

Or. de

Alteração 597
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão elaborará uma lista dos 
pontos de contacto nacionais, que 
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divulgará ao público em primeira-mão 
num sítio Web específico. Numa das 
rubricas deste sítio Web figurarão os 
centros de excelência europeus 
especializados no tratamento de doenças 
específicas e numa rubrica distinta serão 
indicados os centros especializados no 
tratamento das doenças raras. 

Or. it

Justificação

Cumpre facultar aos doentes europeus uma panorâmica global das opções existentes a nível 
europeu em termos de cuidados de saúde para determinadas doenças que carecem de 
tratamentos específicos.

Alteração 598
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros prestarão a 
assistência mútua necessária à aplicação da 
presente directiva e concluirão acordos 
para o efeito.

Or. nl

Alteração 599
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros facilitarão a 
cooperação no domínio da prestação de 
cuidados de saúde transfronteiriços aos 
níveis regional e local e através das 

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

tecnologias da informação e da 
comunicação, a prestação de cuidados de 
saúde transfronteiriços numa base 
temporária ou ad hoc e outras formas de 
cooperação transfronteiriça. O mesmo se 
deverá aplicar à assistência médica de 
emergência, em particular com vista ao 
bom funcionamento dos serviços de 
transporte e salvamento de doentes.

Or. de

Justificação

Em particular no caso de acidentes e outras emergências médicas, a cooperação 
transfronteiriça, nomeadamente na área de serviços de salvamento, deveria funcionar sem 
atritos, de modo a evitar a ocorrência de atrasos devido a óbices de índole burocrática.

Alteração 600
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl
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Alteração 601
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros garantem que 
os registos nos quais figuram os 
prestadores de cuidados de saúde podem 
ser também consultados pelos organismos 
igualmente competentes em todos os 
Estados-Membros. 

Or. en

Alteração 602
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros podem trocar 
informações sobre os processos 
deontológicos e penais contra os 
prestadores de cuidados de saúde. 

Or. en

Alteração 603
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os Estados-Membros fornecerão à 
Comissão Europeia informações sobre 
casos em que os Estados-Membros não 
cumpriram as suas obrigações de 
assistência mútua. Se necessário, a 
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Comissão Europeia tomará as medidas 
necessárias previstas no artigo 226.º do 
Tratado. A Comissão Europeia informará 
regularmente os Estados-Membros sobre 
o funcionamento das disposições relativas 
à assistência mútua.

Or. en

Alteração 604
Dagmar Roth-Behrendt

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão incentivará e apoiará a 
cooperação entre Estados-Membros para 
partilhar experiências e informações (tais 
como melhores práticas, tratamentos 
disponíveis, ensaios clínicos e resultados 
de projectos de investigação) e assim 
contribuirá para melhorar a qualidade e a 
segurança dos cuidados de saúde em toda 
a UE.

Or. en

Justificação

A estreita cooperação entre os Estados-Membros contribuirá para atingir uma qualidade e 
uma segurança elevadas dos cuidados de saúde.

Alteração 605
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros, 
nomeadamente os Estados limítrofes, 
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poderão concluir acordos entre si, como 
previsto nos n.ºs 1 e 2, sobre a 
manutenção ou o eventual 
desenvolvimento de sistemas adequados 
de cooperação, os fluxos de doentes entre 
estes Estados-Membros, os mecanismos 
de planeamento e certos tipos de cuidados 
hospitalares.

Or. nl

Alteração 606
Marianne Thyssen

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros velarão por 
que as autoridades competentes de outros 
Estados-Membros possam consultar os 
registos dos prestadores de cuidados de 
saúde da mesma forma que as 
autoridades homólogas no seu próprio 
território.

Or. nl

Justificação

Os pontos de contacto nacionais dos Estados-Membros devem dispor dos registos relativos 
ao estatuto jurídico dos prestadores de cuidados de saúde, de modo a poderem prestar as 
informações relevantes.
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Alteração 607
Marianne Thyssen

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. A Comissão criará um sistema de 
intercâmbio de informações sobre os 
processos deontológicos e penais contra 
os prestadores de cuidados de saúde.

Or. nl

Justificação

Os Estados-Membros devem cooperar para evitar que os prestadores de cuidados de saúde 
fraudulentos prossigam a sua actividade noutro Estado-Membro.

Alteração 608
Marianne Thyssen

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os Estados-Membros transmitirão à 
Comissão informações sobre casos em 
que outros Estados-Membros não tenham 
cumprido as suas obrigações de 
assistência mútua. A Comissão tomará, se 
necessário, medidas adequadas para 
corrigir a situação.

Or. nl

Justificação

Por analogia com a Directiva relativa aos serviços, a aplicação das disposições relativas à 
cooperação deve ser obrigatória.
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Alteração 609
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros informam-se 
imediata e proactivamente sobre os 
profissionais 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. 

Or. en

Alteração 610
John Bowis

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem trocar 
informações sobre os processos 
deontológicos e penais contra os 
prestadores de cuidados de saúde. 

Or. en

Alteração 611
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros deverão 
intercambiar informações sobre as acções 
disciplinares e penais movidas no seu 
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território contra profissionais de saúde. 

Or. fr

Justificação

Cf. justificação da alteração ao n.º 2-B.

Alteração 612
Anne Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros garantirão a 
consulta dos registos dos profissionais de 
saúde dos Estados-Membros pelas 
autoridades competentes homólogas dos 
outros Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

A presente disposição visa garantir a segurança e a saúde dos doentes, no quadro de uma 
cooperação e assistência mútuas cada vez mais estreitas entre Estados-Membros.

Alteração 613
Anne Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão o não cumprimento por um 
Estado-Membro das suas obrigações de 
dever de cooperação ou de assistência 
mútua. Se necessário, a Comissão
adoptará as medidas apropriadas 
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previstas no artigo 226.º do Tratado. 
A Comissão informará periodicamente os 
Estados-Membros sobre a aplicação das 
disposições relativas ao dever de 
cooperação.

Or. fr

Justificação

Cf. justificação da alteração aos n.ºs 2-A e 2-B.

Alteração 614
Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) essas restrições sejam necessárias e 
proporcionadas para proteger a saúde 
humana e não sejam discriminatórias ou
b) se baseiem em dúvidas legítimas e 
justificadas sobre a autenticidade ou 
conteúdo da receita.
2. Para facilitar a aplicação do n.º 1, a 
Comissão adoptará:
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 
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comunitário de receita médica e 
promovendo a interoperabilidade das 
receitas electrónicas;
b) medidas para garantir que os
medicamentos prescritos num Estado-
Membro e fornecidos noutro Estado-
Membro estejam correctamente 
identificados e que a informação 
destinada aos doentes sobre esse produto 
é compreensível;
c) medidas para excluir certas categorias 
de medicamentos do princípio de 
reconhecimento previsto neste artigo, 
quando tal seja necessário para proteger a 
saúde pública.
3. As medidas referidas nas alíneas a) e b) 
do n.º 2 serão adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
referido no n.º 2 do artigo 19.º. As 
medidas referidas na alínea c) do n.º 2, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva 
completando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 19.º
4. O n.º 1 não se aplica aos medicamentos 
que estão sujeitos a receita médica 
especial, como prevista no n.º 2 do artigo 
71.º da Directiva 2001/83/CE.

Or. de

Justificação

É elevado o risco de abuso e de incumprimento, por exemplo, no que respeita à  dimensão 
das embalagens e às denominações de produtos nos vários Estados-Membros, assim como de 
incerteza jurídica para os doentes, no caso de pretenderem assacar responsabilidades.  A 
própria Comissão, no trigésimo nono considerando, estabelece um elo entre o 
reconhecimento mútuo e o reconhecimento médico.   

Mesmo sem o artigo 14.º, seria plenamente aplicada a jurisprudência do TJCE, segundo a 
qual um doente tem direito a ser reembolsado se adquirir um medicamento numa farmácia do 
país do Estado-Membro de tratamento.   
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Alteração 615
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que um medicamento esteja 
autorizado a ser comercializado no 
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, após 
reconhecimento por um médico, 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: 

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

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

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. O 
reembolso dos custos será determinado 
pelas condições vigentes no Estado-
Membro de inscrição.

Or. de

Justificação

Em determinados casos concretos, mesmo que seja inequívoca a autenticidade das receitas, 
podem ser suscitadas dúvidas legítimas e justificadas sobre se a pessoa que prescreve um 
medicamento controverso é competente para o fazer, visto que poderá suceder, por exemplo, 
que desrespeite os limites que a sua formação lhe impõe. As dúvidas a que se alude são 
contempladas na nova redacção da alínea b) do n.º 1. 
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Alteração 616
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que um medicamento esteja 
autorizado a ser comercializado no 
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 relativa a esse medicamento 
emitida a um doente por pessoa autorizada 
noutro Estado-Membro e a proibição de 
quaisquer restrições a esse reconhecimento, 
excepto quando:

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

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

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 o estatuto do 
responsável pela receita médica.

Or. en

Alteração 617
Stefano Zappalà

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que um medicamento esteja 
autorizado a ser comercializado no 
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 
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da receita médica emitida a um doente por 
pessoa autorizada noutro Estado-Membro e 
a proibição de quaisquer restrições a esse 
reconhecimento, excepto quando: 

da receita médica relativa a esse 
medicamento emitida a um doente por 
pessoa autorizada noutro Estado-Membro e 
a proibição de quaisquer restrições a esse 
reconhecimento, excepto quando: 

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

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

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 o estatuto do 
responsável pela receita médica.

Or. en

Justificação

A alteração ao n.º 1-B do artigo 14.º reconhece que uma receita médica pode ser autêntica 
(no sentido de não ter sido falsificada), embora possam existir dúvidas legítimas sobre se o 
responsável pela receita médica tinha a autorização necessária ou se a sua capacidade 
profissional não está sujeita a uma restrição definitiva de praticar. Esta distinção é referida 
na alínea a) do nº 2 do artigo 14º: A presente alteração visa essa possível lacuna.

Alteração 618
John Bowis

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

Texto da Comissão Alteração

O reconhecimento desta receita médica 
não afectará:
(i) as disposições que regulam a 
distribuição, incluindo a substituição por 
genéricos; 
(ii) disposições nacionais que regulam o 
reembolso de receitas médicas europeias;
(iii) todo o dever profissional ou ético que 
determine que o farmacêutico se recuse a 
fornecer o medicamento se a receita tiver 
sido passada no Estado-Membro de 
tratamento.
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Or. en

Alteração 619
Stefano Zappalà

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

Texto da Comissão Alteração

O reconhecimento desta receita médica 
não afectará:
(i) as disposições que regulam a 
distribuição, incluindo a substituição por 
genéricos; 
(ii) disposições nacionais que regulam o 
reembolso de prescrições europeias;
(iii) todo o dever profissional ou ético que 
determine que o farmacêutico se recuse a 
fornecer o medicamento se a receita tiver 
sido passada no Estado-Membro de 
tratamento. 

Or. en

Justificação

We believe that the objective of the Directive is to facilitate patient mobility, but not to create 
a dual system for domestic patients and patients from another Member State. It follows that 
the dispensing of a medicine prescribed in another Member State should follow the same 
principles as a national prescription. It is important to bear in mind that even though a 
prescription may be recognised, it does not follow that in all cases the pharmacist would be 
required to dispense what is written on the prescription. The Directive does not address this 
distinction. The pharmacist should not feel that he or she must dispense a prescription coming 
from another Member State, in circumstances in which if the prescription was domestic, he or 
she would not dispense, or would dispense a different form of the medicine (e.g. a generic).

Finally, point (iii) is required for clarity: the recognition of the prescription does not affect 
the applicable payment scheme in the Member State concerned.



AM\764262PT.doc 43/99 PE418.360v01-00

PT

Alteração 620
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

O reconhecimento de uma receita desta 
natureza não prejudica a aplicação das 
seguintes disposições nacionais:
(i) normas relativas ao fornecimento de 
medicamentos, incluindo a substituição 
por genéricos,  
(ii) normas relativas à formação de preços 
e ao reembolso,
(iii)  regras relativas a obrigações de 
natureza profissional ou ética que 
justificariam que um farmacêutico se 
recusasse a vender o medicamento se a 
receita tivesse sido passada no seu 
Estado-Membro. 

Or. de

Justificação

A directiva em apreço tem por finalidade fomentar a mobilidade dos pacientes e não criar um 
sistema duplo para doentes nacionais e estrangeiros. Sendo assim, o fornecimento de 
medicamentos mediante apresentação de uma receita passada no estrangeiro deverá ficar 
sujeito às mesmas regras que se aplicam às receitas nacionais.    A alínea ii) é inserida, por 
ser necessário esclarecer que o reconhecimento de receitas passadas no estrangeiro não 
prejudica os sistemas nacionais de formação de preços e de reembolso de custos.   

Alteração 621
Anne Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

As receitas acima referidas serão 
reconhecidas sem prejuízo do seguinte:
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a) disposições nacionais relativas à forma 
farmacêutica do medicamento fornecido, 
incluindo disposições relativas à sua 
substituição por genéricos;
b) disposições nacionais relativas ao 
reembolso de receitas médicas europeias; 
c) todas as obrigações de natureza 
deontológica ou ética que autorizam o 
farmacêutico a recusar o fornecimento do 
medicamento prescrito na receita emitida 
pelo Estado-Membro de tratamento. 

Or. fr

Justificação

Cet amendement admet qu'une prescription peut être authentique (dans le sens de ne pas être 
fausse), mais des doutes légitimes pourraient subsister quant à l’autorisation du prescripteur. 
Cette distinction est mentionnée dans l’article 14 2 (a). Cet amendement vice à combler cette 
lacune

La délivrance d'un médicament prescrit dans un autre Etat membre doit suivre les mêmes 
principes qu’une prescription nationale. Il est important de considérer que même si une 
prescription peut être reconnue, cela ne signifie pas que le pharmacien d’officine devra, dans 
tous les cas, délivrer ce qui est écrit sur la prescription. La proposition de directive ne prenait 
pas en compte cette distinction. Le pharmacien ne devrait pas estimer qu’il doit en tout cas 
délivrer une prescription venant d'un autre Etat membre, si, dans le cas d’une prescription 
domestique, il ne délivrerait pas le médicament, ou il délivrerait une forme différente du 
médicament (par exemple un générique). Enfin, le point c) est  nécessaire pour clarifier que 
la reconnaissance de la prescription n'affecte pas le régime de paiement applicable dans 
l'Etat membre concerné.

Alteração 622
Iles Braghetto

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) essas restrições não sejam necessárias 
nem proporcionadas para proteger a saúde 
humana e sejam discriminatórias ou
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Or. it

Justificação

A frase é incorrecta na versão da Comissão. A alínea a) enumera as excepções que permitem 
aos Estados-Membros derrogar à norma geral: a proibição de qualquer tipo de restrições ao 
reconhecimento individual de receitas específicas é admissível no caso de as receitas não se 
limitarem ao necessário, não serem proporcionadas em relação ao objectivo de protecção da 
saúde humana e serem discriminatórias.

Alteração 623
Iles Braghetto

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) prefigurem uma alteração do direito 
dos Estados-Membros decidirem quais os 
serviços que prestam. 

Or. it

Justificação

A directiva não pretende minar o princípio da subsidiariedade, segundo o qual os Estados-
Membros podem decidir quais os serviços por eles fornecidos.

Alteração 624
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O n.º 1 supra entrará em vigor quando 
a Comissão tiver, satisfatoriamente, 
adoptado:

a) medidas que permitam a um 
farmacêutico ou outro profissional de 
saúde verificar a autenticidade da receita 

a) medidas que permitam a um 
farmacêutico ou outro profissional de 
saúde verificar a autenticidade da receita 
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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;

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;

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

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

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

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

Or. fi

Alteração 625
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 2 – preâmbulo

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, os 
Estados-Membros, com o apoio da
Comissão, adoptarão:

Or. es

Justificação

Na actual proposta, o reconhecimento das receitas dá azo a situações e problemas tais como, 
por exemplo, o caso do procedimento para ultrapassar as barreiras linguísticas e das 
dificuldades ligadas às diferentes prestações farmacêuticas e de outro tipo que é necessário 
resolver a fim de garantir que a tramitação de uma receita nos Estados-Membros se processe 
com qualidade, segurança e eficácia.  Não é aceitável que seja a Comissão a levar a cabo 
estas acções unilateralmente, sendo, pelo contrário, os Estados-Membros que deveriam 
chegar a um acordo sobre a sua implementação. 
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Alteração 626
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 2 – introdução

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:

Or. de

Justificação

As medidas indicadas surtirão forçosamente um impacto na actividade dos profissionais da 
saúde e na protecção da saúde pública. Afigura-se necessário que os Estados-Membros 
preservem as competências que detêm nestes domínios.

Alteração 627
Linda McAvan

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) directrizes não vinculativas 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;

Or. en

Justificação

É conveniente que a exequibilidade destas iniciativas seja primeiro testada direcrizes não 
vinculativas.
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Alteração 628
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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, definindo 
os dados necessários para a sua validação 
e os requisitos linguísticos,  e promovendo 
a interoperabilidade das receitas 
electrónicas e a confidencialidade dos 
dados pessoais do doente;

Or. es

Justificação

Na actual proposta, o reconhecimento das receitas dá azo a situações e problemas tais como, 
por exemplo, o caso do procedimento para ultrapassar as barreiras linguísticas e das 
dificuldades ligadas às diferentes prestações farmacêuticas e de outro tipo que é necessário 
resolver a fim de garantir que a tramitação de uma receita nos Estados-Membros se processe 
com qualidade, segurança e eficácia.  Não é aceitável que seja a Comissão a levar a cabo 
estas acções unilateralmente, sendo, pelo contrário, os Estados-Membros que deveriam 
chegar a um acordo sobre a sua implementação. 

Alteração 629
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

b) medidas para garantir que os 
medicamentos prescritos num Estado-
Membro e fornecidos noutro Estado-

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

Estado-Membro estejam correctamente 
identificados e que a informação destinada 
aos doentes sobre esse produto é 
compreensível;

Or. en

Justificação

É conveniente que a exequibilidade destas iniciativas seja primeiro testada em directrizes não 
vinculativas. 

Alteração 630
Frieda Brepoels

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) medidas para garantir que os 
medicamentos prescritos num Estado-
Membro e fornecidos noutro Estado-
Membro estejam correctamente 
identificados apenas com base na 
Denominação Comum Internacional 
(DCI)e que a informação destinada aos 
doentes sobre esse produto é 
compreensível;

Or. en

Justificação

As receitas médicas deveriam indicar unicamente a Denominação Comum Internacional 
(DCI). Esta DCI é internacionalmente reconhecida e clara para todos os profissionais da 
saúde. Utilizando a DCI a venda de medicamentos não se limita ao nome (marca) indicado. 
Alguns Estados-membros promovem a venda e o consumo de medicamentos genéricos mais 
baratos.
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Alteração 631
Anne Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

As denominações comerciais de certos medicamentos podem variar de um Estado-Membro 
para outro. Uma receita conforme com DCI permitiria solucionar este problema.

Alteração 632
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) medidas para garantir que os 
medicamentos prescritos num 
Estado-Membro e fornecidos noutro 
Estado-Membro estejam correctamente 
identificados e que a informação destinada 
aos doentes sobre esse produto é
compreensível; nos casos em que a 
denominação do medicamento prescrito 
consista num nome de fantasia ou marca, 
deverá ser igualmente fornecida a 
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Denominação Comum Internacional 
(DCI);

Or. es

Justificação

Na actual proposta, o reconhecimento das receitas dá azo a situações e problemas tais como, 
por exemplo, o caso do procedimento para ultrapassar as barreiras linguísticas e das 
dificuldades ligadas às diferentes prestações farmacêuticas e de outro tipo que é necessário 
resolver a fim de garantir que a tramitação de uma receita nos Estados-Membros se processe 
com qualidade, segurança e eficácia.  Não é aceitável que seja a Comissão a levar a cabo 
estas acções unilateralmente, sendo, pelo contrário, os Estados-Membros que deveriam 
chegar a um acordo sobre a sua implementação. 

Alteração 633
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) medidas para garantir que os 
medicamentos prescritos num 
Estado-Membro e fornecidos noutro 
Estado-Membro estejam correctamente 
identificados e que a informação destinada 
aos doentes sobre esse produto é 
compreensível; as receitas médicas 
emitidas nos termos deste modelo 
comunitário serão redigidas de acordo 
com a Denominação Comum 
Internacional (DCI);

Or. en

Justificação

A fim de que as receitas médicas emitidas nos termos do modelo da UE sejam legíveis em 
toda a Europa, devem utilizar uma linguagem comum, ou seja, a Denominação Comum 
Internacional (DCI). A DCI identifica os produtos segundo a molécula e não de acordo com o 
nome das marcas, que variam de um Estado-Membro para outro.
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Alteração 634
John Bowis

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) medidas destinadas, se necessário, a 
garantir o contacto entre o emissor da 
receita e o receptor da mesma a fim de 
garantir uma compreensão completa do 
tratamento;

Or. en

Alteração 635
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

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.
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Alteração 636
Stefano Zappalà

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) medidas destinadas, se necessário, a 
garantir o contacto entre o emissor da 
receita e o receptor da mesma a fim de 
garantir uma compreensão completa do 
tratamento;

Or. en

Justificação

Um sistema que garanta o reconhecimento das receitas médicas a nível europeu deve prever 
o contacto entre o emissor e o receptor da receita. Isto é essencial para garantir a 
compreensão do tratamento e é prática comum a nível nacional para que haja comunicação 
entre os profissionais responsáveis pelo tratamento em caso de dúvidas sobre a receita.

Alteração 637
John Bowis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 638
Stefano Zappalà

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

The judgement as to whether certain categories of medicines should be excluded from the 
recognition system should be dealt with as a national matter. Consistent with national 
competences in this area, policies with regard to the control of authorised medicines can vary 
from State to State. This in return reflects the established principle that Member states may 
determine the level of health protection they wish to grant to their citizens. The Commission 
may challenge the proportionality of such measures, but it is inappropriate that Europe wide 
decisions about such matters should be made at Commission level, and indeed it is doubtful 
whether the Commission has the legal power to do this.

Alteração 639
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de



AM\764262PT.doc 55/99 PE418.360v01-00

PT

Justificação

A decisão respeitante às categorias de medicamentos que devem ser excluídas do princípio de 
reconhecimento deverá ser tomada pelos Estados-Membros, no âmbito das competências que 
lhes estão cometidas. Os sistemas de supervisão dos medicamentos autorizados variam 
consoante os Estados-Membros. Em casos específicos, a Comissão pode questionar a 
adequação de medidas nacionais, mas a autorização que é concedida na sua proposta 
relativamente às decisões à escala europeia que seriam aprovadas a nível da Comissão 
implicaria que esta superasse as competências que o Tratado lhe comete. 

Alteração 640
Anne Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) medidas para garantir, quando 
necessário, que o médico que prescreve o 
medicamento e o profissional que o 
fornece possam intercambiar informações 
a fim de garantir uma análise exaustiva 
do tratamento.

Or. fr

Justificação

Um sistema que garanta o reconhecimento das receitas médicas a nível europeu deve prever 
o contacto entre o emissor e o receptor da receita. Este aspecto é essencial para assegurar a 
análise exaustiva do tratamento, para além de ser uma prática corrente a nível nacional entre 
os profissionais de saúde responsáveis pelo tratamento caso a receita levante dúvidas.

Alteração 641
Iles Braghetto

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

Texto da Comissão Alteração

c) medidas para excluir certas categorias de 
medicamentos do princípio de 

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

reconhecimento previsto neste artigo, 
quando se verifiquem as condições 
referidas no n.º 1 ou tal seja necessário 
para proteger a saúde pública.

Or. it

Justificação

Para maior clareza, é conveniente especificar quando e em que condições específicas os 
Estados-Membros podem abster-se de proibir qualquer forma de restrição ao 
reconhecimento de uma determinada receita específica.

Alteração 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) medidas para estabelecer os termos e 
as condições de uma eventual substituição 
do medicamento como, por exemplo, 
rupturas no abastecimento e situações de 
emergência.

Or. es

Justificação

Na actual proposta, o reconhecimento das receitas dá azo a situações e problemas tais como, 
por exemplo, o caso do procedimento para ultrapassar as barreiras linguísticas e das 
dificuldades ligadas às diferentes prestações farmacêuticas e de outro tipo que é necessário 
resolver a fim de garantir que a tramitação de uma receita nos Estados-Membros se processe 
com qualidade, segurança e eficácia.  Não é aceitável que seja a Comissão a levar a cabo 
estas acções unilateralmente, sendo, pelo contrário, os Estados-Membros que deveriam 
chegar a um acordo sobre a sua implementação. 
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Alteração 643
Nicolae Vlad Popa

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A decisão de autorizar 
excepcionalmente medicamentos que não 
se encontram normalmente disponíveis no 
Estado-Membro de inscrição, deverá ser 
tomada por uma comissão médica que 
determinará se a vida do doente é 
colocada em risco ou se a sua qualidade 
de vida é diminuída, ou se é possível 
utilizar um medicamento alternativo 
considerado similar.

Or. en

Alteração 644
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas referidas nas alíneas a) e b) 
do n.º 2 serão adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
referido no n.º 2 do artigo 19.º. As 
medidas referidas na alínea c) do n.º 2, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva 
completando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 19.º

Suprimido

Or. en
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Justificação

Esta alteração está relacionada com as anteriores alterações ao n.º 2 do artigo 14.º no qual 
se propunha que estas iniciativas fossem primeiro testadas de uma forma não vinculativa. 
Consequentemente, este número deixa de ser necessário. 

Alteração 645
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Nada no n.º 1 deste artigo obriga um 
Estado-Membro de inscrição a 
reembolsar uma pessoa segurada por um 
medicamento receitado no Estado-
Membro de tratamento que não figure nas 
prestações fornecidas a essa pessoa 
segurada pelo Estado-Membro de 
inscrição.

Or. en

Justificação

A presente alteração procura clarificar que o Estado-Membro de inscrição não é obrigado a 
reembolsar os doentes quando estes recebem, no Estado-Membro de tratamento, um 
medicamento que não é autorizado no Estado-Membro de inscrição.

Alteração 646
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros incentivarão o 
desenvolvimento das redes europeias de 
referência de prestadores de cuidados de 
saúde. As redes estarão sempre abertas aos 
novos prestadores de cuidados de saúde 

1. As redes de referência são associações 
voluntárias para o intercâmbio de 
experiências científicas que têm por 
finalidade aumentar a possibilidade de 
prestar cuidados de saúde a doentes que 
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que desejem participar, desde que estes 
cumpram todas as condições e critérios 
exigidos.

sofrem de doenças raras e que radicam no 
método da coordenação aberta. As redes 
de referência constituem uma 
oportunidade para demonstrar a 
excelência da Europa em matéria de 
investigação e de tratamento. Os Estados-
Membros incentivarão o desenvolvimento 
das redes europeias de referência de 
prestadores de cuidados de saúde. As redes 
estarão sempre abertas aos novos 
prestadores de cuidados de saúde que 
desejem participar, desde que estes 
cumpram todas as condições e critérios 
exigidos. 

Or. de

Justificação

Encontra-se em causa um aspecto da organização dos sistemas de saúde que é assunto da 
competência dos Estados-Membros.   Haveria que preconizar um apoio ao intercâmbio de 
conhecimentos e experiências no domínio das doenças raras. 

Alteração 647
Iles Braghetto

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it
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Justificação

Os AECT são uma inovação recente reconhecida à escala comunitária pelo Regulamento 
(CE) n.º 1082/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Julho de 2006, e 
constituem um ponto de referência importante para as actividades à escala macro-regional.

Alteração 648
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Na situação actual, as competências das redes europeias de referência devem limitar-se a 
determinadas doenças.

Alteração 649
Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros incentivarão o 
desenvolvimento das redes europeias de 
referência de prestadores de cuidados de 
saúde. As redes estarão sempre abertas aos 
novos prestadores de cuidados de saúde 

1. Os Estados-Membros incentivarão o 
desenvolvimento das redes europeias de 
referência de prestadores de cuidados de 
saúde, sobretudo no domínio das doenças 
raras. As redes estarão sempre abertas aos 
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que desejem participar, desde que estes 
cumpram todas as condições e critérios 
exigidos.

novos prestadores de cuidados de saúde 
que desejem participar, desde que estes 
cumpram todas as condições e critérios 
exigidos.

Or. de

Justificação

A constituição de redes europeias de referência de prestadores de cuidados de saúde é 
sobretudo prioritária no domínio das doenças raras, porquanto nesta área os Estados-
Membros, individualmente considerados, não possuem o "know-how", nem dispõem das 
possibilidades tecnológicas para assistirem convenientemente os doentes.    As actividades no 
domínio das doenças raras constituem uma verdadeira mais-valia europeia. Por este motivo, 
a constituição das redes deveria ser lançada em primeiro lugar neste domínio.   

Alteração 650
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros determinarão 
mecanismos de certificação e de 
acreditação das redes nacionais de 
referência a fim de garantir que o 
processo de tratamento cumpre as normas 
de qualidade e de segurança. Estes 
mecanismos de certificação serão 
fornecidos por institutos internacionais 
designados e por uma junta europeia 
constituída por representantes dos 
Estados-Membros e das associações de 
doentes mais importantes. Serão 
encarregados de superintender e 
controlar a sua aplicação.

Or. en

Justificação

É necessário prever um mecanismo independente de certificação dos processos e das redes 
acreditadas e reconhecidas pelos Estados-Membros. Poderá ser criado uma junta europeia 
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com a participação de representantes dos Estados-Membros das associações de doentes mais 
importantes, encarregada de superintender as actividades dos Estados-Membros  e controlar 
a sua aplicação.

Alteração 651
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As redes europeias de referência terão 
como objectivo:

Suprimido

a) explorar plenamente os benefícios da 
cooperação europeia no que diz respeito 
aos cuidados de saúde altamente 
especializados, para os doentes e os 
serviços de saúde, a partir dos progressos 
registados na ciência médica e nas 
tecnologias da saúde;
b) ajudar a promover o acesso a cuidados 
de saúde de elevada qualidade, com uma 
boa relação custo-eficácia, de todos os 
doentes cuja condição clínica requeira 
uma concentração especial de recursos ou 
de especialização;
c) maximizar uma utilização 
economicamente eficiente dos recursos, 
concentrando-os quando apropriado;
d) incentivar a partilha de conhecimentos 
e a formação dos profissionais de saúde;
e) estabelecer padrões de referência em 
matéria de qualidade e de segurança, e 
ajudar a desenvolver e divulgar as 
melhores práticas dentro e fora da rede;
f) ajudar os Estados-Membros, que 
possuem um número insuficiente de 
doentes com uma condição clínica 
particular ou que não dispõem das 
tecnologias ou da especialização 
necessárias, a garantir uma ampla 
variedade de serviços altamente 
especializados e da mais elevada 
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qualidade.

Or. de

Alteração 652
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) contribuir para a fusão de
conhecimentos sobre a prevenção de 
doenças e o tratamento das principais 
doenças mais frequentes;

Or. nl

Justificação

A cooperação no âmbito das redes europeias de referência não se deve limitar às doenças 
raras.

Alteração 653
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 15 - n.º 2 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) maximizar uma utilização 
economicamente eficiente dos recursos, 
concentrando-os quando apropriado;

c) maximizar uma utilização 
economicamente eficiente dos recursos, 
concentrando-os quando apropriado do 
ponto de vista clínico;

Or. fr

Justificação

A concentração das competências, dos meios técnicos clínicos e das capacidades de 
investigação deve obedecer sempre a imperativos de natureza médica e científica. Deve 
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assentar em critérios qualitativos. Trata-se de optimizar os cuidados de saúde prestados aos
doentes e não de obedecer a imperativos de natureza financeira. 

Alteração 654
Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) criar instrumentos que permitam 
optimizar a utilização dos recursos 
existentes em matéria de cuidados de 
saúde no caso de acidentes graves, em 
especial nas zonas transfronteiriças.

Or. fr

Justificação

Os acidentes graves que requerem cuidados médicos de emergência devem ser tidos em conta 
pelas redes europeias de referência.

Alteração 655
Kathy Sinnott

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) apresentar planos e processos para 
melhorar os recursos aos cuidados de 
saúde especializados em caso de acidentes 
graves ou de urgências massivas, 
especialmente nas zonas fronteiriças. 

Or. en

Justificação

É óbvio que, em situação de acidente (ou catástrofe), os cuidados de saúde devem ser 
prestados com um mínimo de procedimentos administrativos ou de autorizações prévias. 
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A necessidade de resposta imediata em situação de urgência nas zonas transfronteiriças 
requererá uma ampla cooperação por parte dos Estados-Membros e dos seus serviços 
médicos de urgência a nível regional. O pessoal paramédico é importante nestas situações.

Alteração 656
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adoptará: Suprimido
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:
(i) possuam as capacidades adequadas 
para diagnosticar, acompanhar e gerir os 
doentes, com base nos bons resultados 
conseguidos, quando aplicável;
(ii) possuam suficiente capacidade e 
actividade para prestar os serviços 
necessários e manter a qualidade dos 
serviços prestados;
(iii) possam fornecer pareceres 
especializados, diagnósticos ou 
confirmações de diagnósticos, produzir e 
cumprir orientações sobre boas práticas, 
adoptar medidas com base nos resultados 
e garantir o controlo da qualidade;
(iv) possam demonstrar uma abordagem 
multidisciplinar;
(v) possam garantir um elevado nível de 
especialização e experiência, 
documentado em publicações, prémios ou 
títulos, actividades de ensino e formação;
(vi) dêem um forte contributo ao 
desenvolvimento da investigação;
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(vii) participem nas actividades 
relacionadas com o controlo 
epidemiológico, como os registos;
(viii) contactem e colaborem estreitamente 
com outros centros e redes de 
especialistas aos níveis nacional e 
internacional, e possuam capacidade para 
criar novas redes;
(ix) contactem e colaborem estreitamente 
com as associações de doentes, sempre 
que tais associações existam.
b) determinar o procedimento de criação 
das redes europeias de referência.

Or. de

Justificação

Encontra-se em causa um aspecto da organização dos sistemas de saúde que é assunto da 
competência dos Estados-Membros.   Haveria que preconizar um apoio ao intercâmbio de 
conhecimentos e experiências no domínio das doenças raras. 

Alteração 657
Miroslav Ouzký

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

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adoptará: 3. A Comissão adopta:
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 de áreas de doenças mais raras a 
abranger 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 
redes europeias de referência:

Or. en



AM\764262PT.doc 67/99 PE418.360v01-00

PT

Justificação

As set out in the explanatory memorandum (point 8.3.) of the proposed Directive, the main 
aim of the European reference networks it to “provide healthcare to patients who have 
conditions requiring particular concentration of resources or expertise, in order to provide 
affordable, high-quality and cost-effective care”. This should be reflected in the relevant 
Article of the Directive. The number of researchers and health professionals dealing with rare 
diseases and/or highly specialized care being relatively small, it is essential to pool resources 
for the benefit of European patients. 

Alteração 658
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adoptará: 3. A Comissão proporá:

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 das áreas 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 
redes europeias de referência:

Or. de

Justificação

Wie in der Begründung (Punkt 8.3) des Richtlinienvorschlags dargelegt, besteht das 
wichtigste Ziel der Europäischen Referenznetze darin, "Gesundheitsdienstleistungen für 
Patienten bereit[zu]stellen …, deren Gesundheitszustand eine verstärkte Konzentration von 
Ressourcen oder Fachwissen erfordert, um so eine erschwingliche, hochwertige und 
kostengünstige Versorgung zu ermöglichen".  Dies sollte sich in dem einschlägigen Artikel 
der Richtlinie widerspiegeln. Da die Zahl der Forscher und Angehörigen der 
Gesundheitsberufe, die sich mit seltenen Krankheiten und/oder Spezialbehandlungen 
befassen, relativ klein ist, müssen die Ressourcen zum Nutzen der europäischen Patienten 
gebündelt werden. 
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Alteração 659
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 15 – nº 3 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adoptará: 3. Tendo consultado as partes mais 
relevantes, a Comissão adoptará: 

Or. en

Alteração 660
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 15 – nº 3 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adoptará: 3. A Comissão trabalhará com as redes de 
referência para desenvolver: 

Or. en

Justificação

A Comissão financiou cerca de cinco redes europeia de referência como projectos-piloto. 
Estes projectos deverão ser avaliados antes de serem estabelecidos critérios vinculativos. 
Nesta fase, a Comissão deverá trabalhar com a rede europeia de referência para desenvolver 
critérios não vinculativos.

Alteração 661
Georgs Andrejevs

Proposta de directiva
Artigo 15 – nº 3 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão adoptará: 3. A Comissão, em colaboração com os 
peritos e as partes interessadas 
pertinentes, adoptará:
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Or. en

Justificação

Na criação de redes europeias de referência, é essencial a consulta com as partes
interessadas a fim de desenvolver uma lista de critérios correctos e adequados a fim de 
garantir o seu funcionamento.

Alteração 662
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 15 – nº 3 – alínea a) –  parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

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 de áreas de doenças mais raras a 
abranger 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 
redes europeias de referência:

Or. en

Justificação

É importante elaborar uma lista de doenças mais raras e de risco que ponham em perigo a 
vida no caso dos doentes que faleçam caso não haja tratamentos específicos no seu país. Por 
exemplo, na área do cancro, existem na UE alguns centros especializados que devem ser 
incentivados a partilhar mais a sua experiência. 
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Alteração 663
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva
Artigo 15 – nº 3 – alínea a) – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

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 de áreas de doenças mais raras a 
abranger 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 
redes europeias de referência:

Or. en

Alteração 664
Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

ix-A) mantenham relações adequadas e 
eficazes com os fornecedores de 
tecnologias;

Or. fr

Justificação

Os centros de referência destinam-se a acelerar a difusão das tecnologias médicas 
inovadoras; porém, o texto não fornece qualquer indicação sobre as relações com os 
fornecedores de tecnologias, que são uma fonte importante de inovação. 
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Alteração 665
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a) – ponto ix-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(ix-A) estejam prioritariamente envolvidos 
em tratamentos de doenças muito raras 
ou situações que sejam tão onerosas, ou 
que exijam um nível de especialização tão 
elevado que seja impossível fornecer os 
cuidados necessários em cada Estado-
Membro;

Or. en

Justificação

Importa evitar a situação em que a referência nas redes europeia de referência leve à não 
disponibilidade de tratamento perto da área de residência.

Alteração 666
Colm Burke

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a) – ponto ix-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(ix-A) estudem a possibilidade de 
combinar os pontos nacionais de contacto 
e as redes de referência europeias numa 
única estrutura em cada Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Os pontos nacionais de contacto e as redes europeias de referência podiam ser reunidas por 
forma a constituírem um único ponto de informação para os doentes que procuram 
informações sobre a prestação de cuidados de saúde transfronteiriços.
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Alteração 667
Karin Jöns

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

Texto da Comissão Alteração

b) determinar o procedimento de criação 
das redes europeias de referência.

b) determinar o procedimento de criação 
das redes europeias de referência e 
fomentar o estabelecimento de 
procedimentos europeus de acreditação 
para assegurar que a certificação dos 
prestadores de cuidados de saúde que 
integrem a rede de referência decorra de 
forma independente, objectiva, 
transparente e sem uma orientação 
lucrativa.   

Or. de

Justificação

Só através de um procedimento europeu de acreditação é que será possível garantir que os 
prestadores de cuidados de saúde que integrem a rede de referência preenchem 
inequivocamente os critérios de qualidade exigidos, tendo simultaneamente em conta o 
imperativo da subsidiariedade.

Alteração 668
Marianne Thyssen

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;

Or. nl
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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 669
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A referência através de redes de 
referência, para tratamento noutro 
Estado-Membro, deveria ser possível 
quando o tratamento de doenças muito 
raras ou situações que sejam tão 
onerosas, ou que exijam um nível de 
especialização tão elevado não possa ser 
fornecido nos vários Estados-Membros 
complementando assim as disposições em 
matéria de cuidados de saúde nesse 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Importa evitar a situação em que a referência nas redes europeia de referência leve à não 
disponibilidade de tratamento perto da área de residência.

Alteração 670
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-B. No que respeita a todos os 
tratamentos que não respeitam os critérios 
definidos no n.º 3-A, os Estados-Membros 
têm a responsabilidade de fornecer 
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cuidados de saúde o mais próximo da 
residência possível e garantir uma 
acessibilidade territorial idêntica.

Or. en

Justificação

Importa evitar a situação em que a referência nas redes europeia de referência leve à não 
disponibilidade de tratamento perto da área de residência.

Alteração 671
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-C. As medidas referidas neste artigo não 
utilizarão os habituais mecanismos de 
financiamento referidos no restante texto 
da presente directiva. O Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional1 (Fundos 
Estruturais) serão utilizados para 
desenvolver as redes europeias de 
referência. As redes de referência 
fornecerão frequentemente cuidados de 
saúde que não existem no 
Estado-Membro de residência e, 
consequentemente, mecanismo como o 
reembolso não serão aplicáveis.
1http:ec.europa.eu/regional_policy/funds/
2007/index_en.htm

Or. en

Justificação

É importante esclarecer quem paga quando existe uma referência através das redes 
europeias de referência. É igualmente importante garantir o pagamento de forma a que os 
cuidados de saúde necessários estejam de facto disponíveis para todos os doentes e que o 
fornecimento de outros tratamentos próximos da zona de residência não seja submetido a 
qualquer pressão.
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Alteração 672
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas referidas no n.º 3, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva 
completando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 19.º

Suprimido

Or. de

Alteração 673
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas referidas no n.º 3, 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva 
completando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 19.º

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração está relacionada com outra alteração do mesmo autor ao n.º 4 do artigo 
15.º. A Comissão financiou cerca de cinco redes europeia de referência como projectos-
piloto. Estes projectos deverm ser avaliados antes de serem estabelecidos critérios 
vinculativos. Nesta fase, a Comissão deverá trabalhar com a rede europeia de referência 
para desenvolver critérios não vinculativos.
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Alteração 674
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 15-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Zonas-piloto

No intuito de, futuramente, alcançar uma 
política de cuidados de saúde tão eficaz 
quanto possível, a Comissão designará 
regiões fronteiriças como zonas-piloto 
onde serão testadas, analisadas e 
avaliadas exaustivamente iniciativas 
inovadoras em matéria de cuidados de 
saúde transfronteiriços. 

Or. nl

Alteração 675
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Saúde electrónica  Suprimido
Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 19.º, a 
Comissão adoptará as medidas específicas 
necessárias para garantir a 
interoperabilidade dos sistemas de 
tecnologias da informação e da 
comunicação no domínio dos cuidados de 
saúde, aplicáveis no momento em que os 
Estados-Membros decidam introduzir a 
utilização desses sistemas. Essas medidas 
terão em conta o desenvolvimento das 
tecnologias da saúde e da ciência médica, 
e respeitarão o direito fundamental à 
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protecção dos dados pessoais, em 
conformidade com a legislação aplicável. 
Determinarão, em particular, as normas e 
a terminologia necessárias para a 
interoperabilidade desses sistemas, no 
sentido de garantir a segurança, eficácia e 
elevada qualidade da prestação de 
serviços de saúde transfronteiriços.

Or. sv

Justificação

A política de gestão dos cuidados de saúde não significa interferir, por exemplo, no modo 
como as operações devem ser realizadas. Deve estar em causa o estabelecimento de 
directrizes, a realização de avaliações da eficiência, o fornecimento de orientações sobre 
questões financeiras e a verificação de que a qualidade é satisfatória e consonante com as 
ambições da política de saúde. Os Estados-Membros organizaram os seus sistemas de saúde 
de forma segura e fiável. Os cuidados de saúde, incluindo a avaliação de novos produtos e 
métodos, devem continuar a ser geridos a nível nacional, caso contrário, existe um risco de 
acréscimo de burocracia.

Alteração 676
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 19.º, a 
Comissão adoptará as medidas específicas 
necessárias para garantir a 
interoperabilidade dos sistemas de 
tecnologias da informação e da 
comunicação no domínio dos cuidados de 
saúde, aplicáveis no momento em que os 
Estados-Membros decidam introduzir a 
utilização desses sistemas. Essas medidas 
terão em conta o desenvolvimento das 
tecnologias da saúde e da ciência médica, e 
respeitarão o direito fundamental à 
protecção dos dados pessoais, em 
conformidade com a legislação aplicável. 

A Comissão, em colaboração com os 
Estados-Membros, elaborará medidas 
para facilitar a interoperabilidade das 
tecnologias de informação e comunicação 
na medida em que é necessário garantir a 
segurança do doente em matéria de 
cuidados de saúde transfronteiriços. Essas 
medidas terão em conta o desenvolvimento 
das tecnologias da saúde e da ciência 
médica, e respeitarão o direito fundamental 
à protecção dos dados pessoais, em 
conformidade com a legislação aplicável. 
Determinarão, em particular, as normas e a 
terminologia necessárias para a 
interoperabilidade desses sistemas, no 
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Determinarão, em particular, as normas e a 
terminologia necessárias para a 
interoperabilidade desses sistemas, no 
sentido de garantir a segurança, eficácia e 
elevada qualidade da prestação de serviços 
de saúde transfronteiriços.

sentido de garantir a segurança, eficácia e 
elevada qualidade da prestação de serviços 
de saúde transfronteiriços.

Or. en

Justificação

As medidas sobre a saúde em linha devem ser devidamente pensadas antes de adoptar 
normas vinculativas.  Os Estados-Membros estão já a tomar medidas no âmbito do plano de 
acção a favor dos serviços de saúde em linha para a adopção alargada das tecnologias e 
saúde em linha até 2010. A presente directiva não deverá impedir a realização deste plano.

Alteração 677
Miroslav Ouzký

Proposta de directiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 19.º, a Comissão 
adoptará as medidas específicas 
necessárias para garantir a 
interoperabilidade dos sistemas de 
tecnologias da informação e da 
comunicação no domínio dos cuidados de 
saúde, aplicáveis no momento em que os 
Estados-Membros decidam introduzir a 
utilização desses sistemas. Essas medidas 
terão em conta o desenvolvimento das 
tecnologias da saúde e da ciência médica, e 
respeitarão o direito fundamental à 
protecção dos dados pessoais, em 
conformidade com a legislação aplicável. 
Determinarão, em particular, as normas e a 
terminologia necessárias para a 
interoperabilidade desses sistemas, no 
sentido de garantir a segurança, eficácia e 
elevada qualidade da prestação de serviços 
de saúde transfronteiriços.

Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 19.º, a Comissão 
adoptará as medidas específicas 
necessárias para garantir a 
interoperabilidade dos sistemas de 
tecnologias da informação e da 
comunicação no domínio dos cuidados de 
saúde, aplicáveis no momento em que os 
Estados-Membros decidam introduzir a 
utilização desses sistemas. Essas medidas 
estarão de acordo com a legislação 
aplicável em cada Estado-Membro em 
matéria de protecção de dados e terão em 
conta o desenvolvimento das tecnologias 
da saúde e da ciência médica, 
nomeadamente a telemedicina e a 
telepsiquiatria, e respeitarão o direito 
fundamental à protecção dos dados 
pessoais, em conformidade com a 
legislação aplicável. Determinarão, em 
particular, as normas e a terminologia 
necessárias para a interoperabilidade 
desses sistemas, no sentido de garantir a 
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segurança, eficácia e elevada qualidade da 
prestação de serviços de saúde 
transfronteiriços.

Or. en

Alteração 678
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 19.º, a Comissão 
adoptará as medidas específicas 
necessárias para garantir a 
interoperabilidade dos sistemas de 
tecnologias da informação e da 
comunicação no domínio dos cuidados de 
saúde, aplicáveis no momento em que os 
Estados-Membros decidam introduzir a 
utilização desses sistemas. Essas medidas 
terão em conta o desenvolvimento das 
tecnologias da saúde e da ciência médica, e 
respeitarão o direito fundamental à 
protecção dos dados pessoais, em 
conformidade com a legislação aplicável. 
Determinarão, em particular, as normas e a 
terminologia necessárias para a 
interoperabilidade desses sistemas, no 
sentido de garantir a segurança, eficácia e 
elevada qualidade da prestação de serviços 
de saúde transfronteiriços.

Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 19.º, a Comissão 
adoptará as medidas específicas 
necessárias para garantir a 
interoperabilidade dos sistemas de 
tecnologias da informação e da 
comunicação no domínio dos cuidados de 
saúde, aplicáveis no momento em que os 
Estados-Membros decidam introduzir a 
utilização desses sistemas. Essas medidas 
terão em conta o desenvolvimento das 
tecnologias da saúde e da ciência médica, e 
respeitarão o direito fundamental à 
protecção dos dados pessoais, em 
conformidade com a legislação aplicável 
em cada Estado-Membro em matéria de 
protecção de dados. Determinarão, em 
particular, as normas e a terminologia 
necessárias para a interoperabilidade 
desses sistemas, no sentido de garantir a 
segurança, eficácia e elevada qualidade da 
prestação de serviços de saúde 
transfronteiriços.

Or. de
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Alteração 679
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 19.º, a Comissão 
adoptará as medidas específicas 
necessárias para garantir a 
interoperabilidade dos sistemas de 
tecnologias da informação e da 
comunicação no domínio dos cuidados de 
saúde, aplicáveis no momento em que os 
Estados-Membros decidam introduzir a 
utilização desses sistemas. Essas medidas 
terão em conta o desenvolvimento das 
tecnologias da saúde e da ciência médica, e 
respeitarão o direito fundamental à 
protecção dos dados pessoais, em 
conformidade com a legislação aplicável. 
Determinarão, em particular, as normas e 
a terminologia necessárias para a 
interoperabilidade desses sistemas, no 
sentido de garantir a segurança, eficácia e 
elevada qualidade da prestação de 
serviços de saúde transfronteiriços.

Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 19.º, a Comissão 
adoptará as medidas específicas 
necessárias para garantir a 
interoperabilidade dos sistemas de 
tecnologias da informação e da 
comunicação no domínio dos cuidados de 
saúde, aplicáveis no momento em que os 
Estados-Membros decidam introduzir a 
utilização desses sistemas. Essas medidas 
terão em conta o desenvolvimento das 
tecnologias da saúde e da ciência médica, e 
respeitarão o direito fundamental à 
protecção dos dados pessoais, em 
conformidade com a legislação aplicável. 
Determinarão, em particular:

– as normas e a terminologia necessárias 
para a interoperabilidade desses sistemas, 
no sentido de garantir a segurança, a
eficácia e a elevada qualidade da 
prestação de serviços de saúde 
transfronteiriços.
– as normas relativas ao acesso ao 
historial clínico e, mais especificamente, 
as normas relativas à obtenção do 
consentimento explícito do doente para 
aceder ao seu historial clínico.

Or. fr

Justificação

Há que prever normas estritas em matéria de acesso aos registos clínicos e modalidades de 
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consentimento explícito para a consulta destes registos clínicos individuais.

Alteração 680
Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 19.º, a Comissão
adoptará as medidas específicas 
necessárias para garantir a 
interoperabilidade dos sistemas de 
tecnologias da informação e da 
comunicação no domínio dos cuidados de 
saúde, aplicáveis no momento em que os 
Estados-Membros decidam introduzir a 
utilização desses sistemas. Essas medidas 
terão em conta o desenvolvimento das 
tecnologias da saúde e da ciência médica, e 
respeitarão o direito fundamental à 
protecção dos dados pessoais, em 
conformidade com a legislação aplicável. 
Determinarão, em particular, as normas e a 
terminologia necessárias para a 
interoperabilidade desses sistemas, no 
sentido de garantir a segurança, eficácia e 
elevada qualidade da prestação de serviços 
de saúde transfronteiriços.

Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 19.º, os Estados-
Membros adoptarão as medidas 
específicas necessárias para garantir a 
interoperabilidade dos sistemas de 
tecnologias da informação e da 
comunicação no domínio dos cuidados de 
saúde, aplicáveis no momento em que os 
Estados-Membros decidam introduzir a 
utilização desses sistemas. Essas medidas 
terão em conta o desenvolvimento das 
tecnologias da saúde e da ciência médica, e 
respeitarão o direito fundamental à 
protecção dos dados pessoais, em 
conformidade com a legislação aplicável. 
Determinarão, em particular, as normas e a 
terminologia necessárias para a 
interoperabilidade desses sistemas, no 
sentido de garantir a segurança, eficácia e 
elevada qualidade da prestação de serviços 
de saúde transfronteiriços.

Or. de

Alteração 681
Georgs Andrejevs

Proposta de directiva
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros garantirão que a 
utilização da saúde em linha e outros 
serviços de telemedicina: 
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a) garantam as mesmas normas de 
qualidade e segurança dos profissionais 
da medicina como as que são utilizadas 
na prestação de cuidados de saúde não 
electrónica;
b) ofereçam uma protecção adequada aos 
doentes, nomeadamente com a introdução 
de requisitos regulamentares para os 
profissionais da saúde semelhantes aos 
que são aplicados à prestação de cuidados 
de saúde não electrónica. 

Or. en

Justificação

Esta nova tecnologia garante não só progresso mas poderá igualmente levar a uma 
incorrecta utilização das tecnologias da informação e da comunicação nos cuidados de 
saúde, com um risco possível para os doentes. Consequentemente, deve ser aplicado o mesmo 
nível de garantia, em termos de qualidade e de segurança, a estes serviços equivalentes a 
actos médicos "normais". 

Alteração 682
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros garantirão que a 
utilização da saúde em linha e outros 
serviços de telemedicina respeitem as 
mesmas normas de qualidade e segurança 
dos profissionais da medicina como as 
que são utilizadas na prestação de 
cuidados de saúde não electrónica.

Or. en
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Alteração 683
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Cooperação no domínio da gestão das 
novas tecnologias da saúde

Suprimido

1. Os Estados-Membros facilitarão a 
criação e o funcionamento de uma rede 
entre as diferentes autoridades ou 
organismos nacionais responsáveis pela 
avaliação das tecnologias da saúde.
2. A rede de avaliação das tecnologias da 
saúde visa:
a) apoiar a cooperação 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, e 
permitir um intercâmbio eficaz dessa 
informação entre as autoridades ou 
organismos nacionais.
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.
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.

Or. sv

Justificação

A política de gestão dos cuidados de saúde não significa interferir, por exemplo, no modo 
como as operações devem ser realizadas. Deve estar em causa o estabelecimento de 
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directrizes, a realização de avaliações da eficiência, o fornecimento de orientações sobre 
questões financeiras e a verificação de que a qualidade é satisfatória e consonante com as 
ambições da política de saúde. Os Estados-Membros organizaram os seus sistemas de saúde 
de forma segura e fiável. Os cuidados de saúde, incluindo a avaliação de novos produtos e 
métodos, devem continuar a ser geridos a nível nacional, caso contrário, existe um risco de 
acréscimo de burocracia.

Alteração 684
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Cooperação no domínio da gestão das 
novas tecnologias da saúde

Cooperação no domínio da gestão das 
tecnologias da saúde

1. Os Estados-Membros facilitarão a 
criação e o funcionamento de uma rede 
entre as diferentes autoridades ou 
organismos nacionais responsáveis pela 
avaliação das tecnologias da saúde.

1. Os Estados-Membros facilitarão a 
criação e o funcionamento de uma rede 
entre as diferentes autoridades ou 
organismos nacionais responsáveis pela 
avaliação das tecnologias da saúde.

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.

2. A rede de avaliação das tecnologias da 
saúde visa:

2. A rede de avaliação das tecnologias da 
saúde visa:

a) apoiar a cooperação entre as autoridades 
ou organismos nacionais;

a) apoiar a cooperação entre as autoridades 
ou organismos nacionais;

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 
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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;

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, e 
permitir um intercâmbio eficaz dessa 
informação entre as autoridades ou 
organismos nacionais.

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 só 
permitirá que as autoridades adiram à 
rede se cumprirem os princípios da boa 
governação.

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 acima indicadas, e especificará 
a natureza e o tipo de informações que 
serão objecto de intercâmbio.

Or. en

Justificação

A rede proposta deve ser explorada de acordo com princípios de boa governação, tal como 
estabelecido no Livro Branco da Comissão sobre a Governança Europeia (2001), 
especialmente no que diz respeito à abertura, responsabilização, 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 685
Miroslav Ouzký

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

Or. en

Justificação

As avaliações devem ser aplicadas a todas as tecnologias da saúde, incluindo às tecnologias 
existentes. Isto pode contribuir para promover uma boa afectação dos recursos dos sistemas 
de saúde dos Estados-Membros.

Alteração 686
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros facilitarão a 
criação e o funcionamento de uma rede 
entre as diferentes autoridades ou 
organismos nacionais responsáveis pela 
avaliação das tecnologias da saúde.

1. Os Estados-Membros facilitarão a 
criação e o funcionamento de uma rede 
entre as diferentes autoridades ou 
organismos nacionais responsáveis pela 
avaliação das tecnologias da saúde. Esta 
rede será criada com base nos princípios 
da boa governação, incluindo a 
transparência, a objectividade, a 
imparcialidade dos procedimentos e a 
plena participação dos interessados de 
todos os grupos relevantes para o 
funcionamento da rede, incluindo os 
profissionais de saúde, os doentes, os 
cientistas e o sector da indústria, excepto 
nos casos em que o direito nacional 
exclua a participação de uma ou mais 
destas partes.

Or. en
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Alteração 687
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros facilitarão a 
criação e o funcionamento de uma rede 
entre as diferentes autoridades ou 
organismos nacionais responsáveis pela 
avaliação das tecnologias da saúde.

1. Os Estados-Membros facilitarão a 
criação e o funcionamento de uma rede 
entre as diferentes autoridades ou 
organismos nacionais responsáveis pela 
avaliação das tecnologias da saúde. Os 
Estados-Membros estabelecerão um 
sistema baseado nos princípios de boa 
governação, incluindo a transparência, a 
objectividade e os procedimentos 
equitativos, e na plena participação dos 
interessados de todos os grupos 
pertinentes para o funcionamento da 
rede, incluindo os profissionais da saúde, 
os doentes, os cientistas e o sector da 
indústria.

Or. en

Justificação

A criação de uma rede para facilitar a cooperação na gestão das novas tecnologias da saúde 
deve envolver todas as partes interessadas, incluindo os parceiros sociais.

Alteração 688
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros facilitarão a 
criação e o funcionamento de uma rede 
entre as diferentes autoridades ou 
organismos nacionais responsáveis pela 
avaliação das tecnologias da saúde.

1. Os Estados-Membros facilitarão a 
criação e o funcionamento de uma rede 
entre as diferentes autoridades ou 
organismos nacionais responsáveis pela 
avaliação das tecnologias da saúde. Os 
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Estados-Membros estabelecerão um 
sistema baseado nos princípios da boa 
governação, incluindo transparência, 
objectividade e procedimentos justos, e na 
plena participação dos interessados de 
todos os grupos pertinentes, incluindo 
profissionais de saúde, doentes, cientistas 
e indústria, para o funcionamento da 
rede.

Or. en

Justificação

A criação de uma rede para facilitar a cooperação na gestão das novas tecnologias da saúde 
deve envolver todas as partes interessadas, incluindo os parceiros sociais.

Alteração 689
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros facilitarão a 
criação e o funcionamento de uma rede 
entre as diferentes autoridades ou 
organismos nacionais responsáveis pela 
avaliação das tecnologias da saúde.

1. Os Estados-Membros facilitarão a 
criação e o funcionamento de uma rede 
entre as diferentes autoridades ou 
organismos nacionais responsáveis pela 
avaliação das tecnologias da saúde. Os 
Estados-Membros estabelecerão um 
sistema baseado nos princípios de boa 
governação, incluindo transparência, 
objectividade e procedimentos justos, e na 
plena participação dos interessados de 
todos os grupos pertinentes, incluindo 
profissionais de saúde, doentes, cientistas 
e indústria, para o funcionamento da 
rede.

Or. en

Justificação

A criação de uma rede para facilitar a cooperação na gestão das novas tecnologias da saúde 
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deve envolver todas as partes interessadas, incluindo os parceiros sociais.

Alteração 690
Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão estabelece, em 
consonância com o Parlamento Europeu, 
um quadro operacional para a rede 
referida no n.º 1, com base em princípios 
de boa governação, incluindo a 
transparência, a objectividade e a 
imparcialidade dos procedimentos, assim 
como com base na participação dos 
actores de todos os grupos sociais 
referidos, incluindo os médicos, os 
doentes e os industriais.

Or. fr

Justificação

A fim de garantir que a cooperação institucional entre as autoridades nacionais ou 
organismos de avaliação das tecnologias da saúde conduzirá a um processo de decisão 
equilibrado, lúcido e transparente, a rede deve ser aberta à participação de agentes 
envolvidos.

Alteração 691
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A rede de referência age com base 
num quadro operacional que assenta nos 
princípios de uma prática administrativa 
plenamente responsável. Estes princípios 
incluem, entre outros, a transparência 
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processual, o direito formal de recurso, a 
objectividade, a imparcialidade e a plena 
participação de todos os grupos de 
interesses relevantes. 

Or. de

Justificação

Tanto a qualidade como a credibilidade dos resultados do trabalho da rede aumentarão 
mediante a aplicação dos princípios de uma prática administrativa plenamente responsável, 
como, por exemplo, a transparência processual e o direito  de recurso.  Os grupos de 
interesses, como os doentes, os médicos e a Indústria, podem gerar uma mais-valia 
substancial na avaliação de tecnologias da saúde, razão pela qual deveriam ser plenamente 
envolvidos nos processos de trabalho. 

Alteração 692
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A rede de avaliação das tecnologias da 
saúde visa:

2. A rede de avaliação das tecnologias da 
saúde visa:

a) apoiar a cooperação entre as 
autoridades ou organismos nacionais;

a) encontrar soluções duradouras para 
atingir um equilíbrio entre os objectivos 
de saúde pública, de acesso aos 
medicamentos, de recompensa da 
inovação e de gestão dos orçamentos 
consagrados à saúde; 
a-A) desenvolver procedimentos e 
metodologias transparentes para a 
prossecução dos objectivos fixados na 
alínea a);
a-B) garantir a participação de todas as 
partes interessadas, em especial dos 
doentes, da comunidade médica e da 
indústria, nas escolhas susceptíveis de 
afectar a saúde pública, a  inovação e a 
competitividade da União Europeia a 
médio e a longo prazo;

b) contribuir para uma informação b) contribuir para uma informação 
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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.

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-A) analisar a natureza e o tipo de 
informações que serão objecto de 
intercâmbio.

Or. fr

Justificação

O objectivo principal da rede deve estar em consonância com o objectivo da avaliação das 
tecnologias da saúde: uma utilização óptima dos recursos de saúde para um financiamento 
sustentável dos sistemas de saúde, o acesso rápido dos doentes aos medicamentos e uma 
tomada em consideração da inovação médica.  A rede deve, por conseguinte, incluir todos os 
agentes implicados, como indicado nas conclusões e recomendações do Fórum.

Alteração 693
Peter Liese

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 colaterais e 
repercussões na sociedade, e permitir um 
intercâmbio eficaz dessa informação entre 
as autoridades ou organismos nacionais. 

Or. de

Justificação

No artigo em apreço, preconiza-se a cooperação entre os serviços responsáveis pela 
avaliação das tecnologias da saúde no quadro dos sistemas de saúde.  Estes serviços dispõem 
de informação não só sobre a eficácia, mas também sobre possíveis efeitos colaterais e 
mutações sociais. Sendo assim, haveria igualmente que proceder a um intercâmbio de 
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experiências em torno destas questões.  

Alteração 694
Peter Liese

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.

Suprimido

Or. de

Alteração 695
Linda McAvan

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. A Comissão trabalhará com os Estados-
Membros para elaborar as medidas 
necessárias para a criação e gestão da rede, 
e especificará a natureza e o tipo de 
informações que serão objecto de 
intercâmbio.

Or. en

Justificação

Não é necessário que a Comissão adopte medidas vinculativas para a gestão das Redes de 
Avaliação Tecnológica da Saúde.
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Alteração 696
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 3 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.

Or. de

Justificação

O n.º 4 remete para o procedimento de comitologia a seguir.   Neste aspecto importante, o 
Parlamento Europeu tem de garantir que lhe é possível exercer a sua influência nos termos 
do novo procedimento (direito de controlo). 

Alteração 697
Françoise Grossetête

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, gestão e transparência da rede.

Or. fr

Justificação

A rede deve funcionar de forma transparente, a fim de garantir a credibilidade das decisões 
tomadas na sequência do intercâmbio de informações.
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A rede deve determinar o tipo de informação a intercambiar. Todos os participantes na rede 
devem ser implicados nesta discussão, que deve constituir uma das actividades fundamentais 
da rede.

Alteração 698
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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 os 
dados referidos no n.º 1 à Comissão, para 
fins estatísticos, pelo menos uma vez por 
ano, com excepção dos dados já recolhidos 
nos termos da Directiva 2005/36/CE.

Or. de

Alteração 699
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 700
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um comité 
composto por representantes dos Estados-
Membros e presidido pelo representante da 
Comissão.

1. A Comissão é assistida por um comité 
constituído pelos representantes dos 
Estados-membros e presidido por um
representante dos Estados-Membros.

Sempre que considere necessário, ou a 
pedido de uma das partes, o comité 
consulta as partes interessadas, tais como 
representantes dos organismos pagadores, 
incluindo as seguradoras do sector da 
saúde, os doentes e os profissionais de 
saúde (incluindo os hospitais).

Or. fr

Justificação

Na medida em que as questões relacionadas com a saúde são uma competência exclusiva dos 
Estados-Membros, a presidência do comité deve assumida por um dos seus representantes. O 
comité deve igualmente poder consultar as partes interessadas.

Alteração 701
Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um comité 
composto por representantes dos Estados-
Membros e presidido pelo representante 
da Comissão.

1. A Comissão é assistida por um comité 
composto por representantes e presidido 
pelos Estados-Membros. O comité pode 
ser completado por representantes dos 
doentes, organizações de contribuintes e 
profissionais da saúde.

Or. en
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Justificação

A comitologia proposta levará a um processo não transparente e não democrático. Para dar 
início a este processo, os Estados-Membros e as partes interessadas devem desempenhar um 
papel mais importante.

Alteração 702
Georgs Andrejevs

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um comité 
composto por representantes dos Estados-
Membros e presidido pelo representante da 
Comissão.

1. A Comissão é assistida por um comité 
composto por representantes dos Estados-
Membros e presidido pelo representante da 
Comissão. Deste modo, a Comissão 
assegurará a consulta de peritos dos 
grupos relevantes de doentes e 
profissionais de uma forma adequada 
especialmente no contexto da aplicação 
da presente directiva e apresentará um 
relatório fundamentado sobre estas 
consultas. 

Or. en

Justificação

A aplicação da presente directiva só poderá ser obtida com a participação de todas as partes 
relevantes. Consequentemente, deverá ser criado um mecanismo adequado de consulta a fim 
de apoiar este "comité de prestação de cuidados de saúde transfronteiriça". 

Alteração 703
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco anos a contar da data 
referida no n.º 1 do artigo 22.º, a Comissão 

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

subsequentemente, de cinco em cinco 
anos no mínimo, 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 
em termos de acesso aos cuidados de 
saúde e aos serviços de saúde de um ponto 
de vista financeiro e geográfico e em 
termos de mobilidade dos doentes e do 
conjunto dos actores dos sistemas de 
saúde dos Estados-Membros. O relatório 
incluirá todas as partes interessadas e 
todos os actores, infra-estruturas e 
sistemas de saúde dos Estados-Membros, 
incluindo os hospitais e os organismos 
pagadores. Se necessário, a Comissão 
anexará propostas de alterações 
legislativas ao relatório.

Or. fr

Justificação

É necessário especificar os prazos para a apresentação dos relatórios, os elementos que 
devem ser mais concretamente tidos em conta e deixar explícito que as partes interessadas 
terão de ser imperativamente envolvidas no processo de avaliação da aplicação e do grau de 
cumprimento da presente directiva.

Alteração 704
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 20 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão velará pela recolha das 
informações necessárias para o registo 
dos fluxos transfronteiriços de doentes e 
de profissionais, de forma a remediar 
rapidamente eventuais efeitos negativos e 
continuar a estimular os efeitos positivos. 
A Comissão incluirá estas informações no 
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relatório referido no n.º 1.

Or. nl

Alteração 705
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Artigo 20 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 adoptem tendo em vista a 
aplicação da presente directiva.

Or. nl

Justificação

A Directiva relativa aos serviços contém disposições sobre um processo de avaliação mútua.
Deveria ser introduzido um processo semelhante relativamente ao artigo 5.º, que reflicta os 
princípios de interesse geral estabelecidos na Cimeira Europeia de 6 de Junho de 2006, de 
modo a tornar o método aberto de coordenação mais vinculativo, atendendo à diversidade de 
sistemas de saúde e às competências de que dispõem os Estados-Membros para organizar os 
seus próprios sistemas.

Alteração 706
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para darem 
cumprimento à presente directiva, o mais 
tardar em … [um ano após a sua entrada 

Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para darem 
cumprimento à presente directiva, o mais 
tardar em … [três anos após a sua entrada 
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em vigor]. em vigor].

Or. fr

Justificação

Prever um prazo de tal brevidade para a transposição é irrealista. O estudo de impacto da 
Comissão não parece ter equacionado todas as consequências que poderão advir da 
mobilidade acrescida dos doentes nem as mudanças que inexoravelmente se imporão a nível 
da organização dos nossos sistemas de saúde respectivos.
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