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Alteração 189
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva visa completar o 
quadro de coordenação dos regimes de 
segurança social existente (Regulamento 
(CEE) n.º 1408/71 e Regulamento (CE) 
n.º 883/2004, subsequente) com vista à 
aplicação dos direitos dos pacientes no 
âmbito da prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade. A presente directiva 
estabelece um quadro geral para os 
direitos dos pacientes no que diz respeito à 
mobilidade transfronteiriça.

Or. en

Justificação

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient,  the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Alteração 190
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva estabelece regras para 
o acesso a cuidados de saúde seguros e de 
elevada qualidade noutro Estado-Membro 
e cria mecanismos de cooperação entre 
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de elevada qualidade. Estados-Membros no domínio dos 
cuidados de saúde, no pleno respeito das 
competências nacionais em matéria de 
organização e prestação desses cuidados.

Em aplicação da presente directiva, os 
Estados-Membros devem ter em conta os 
princípios da universalidade, do acesso a 
cuidados de elevada qualidade, da 
equidade e da solidariedade. 

Or. en

Justificação

A primeira parte da alteração destina-se a conferir clareza aos objectivos da directiva. A 
segunda parte foi retirada do artigo 5.º da proposta da Comissão, pois é mais adequado 
estabelecer estes princípios neste artigo. 

Alteração 191
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva estabelece regras para 
o reembolso das despesas dos cuidados de 
saúde recebidos noutro Estado-Membro 
para os pacientes que decidem deslocar-se 
a outro Estado-Membro para aí receber 
cuidados de saúde, e possibilita a 
cooperação entre Estados-Membros no 
que se refere à avaliação das tecnologias 
da saúde, aos centros de referência e à 
saúde electrónica, no pleno respeito das 
competências nacionais em matéria de 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde, em conformidade com os 
princípios do acesso universal, da 
acessibilidade em termos de preço, do 
acesso territorial equitativo e do controlo 
democrático.

Or. en
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Justificação

Esta alteração propõe uma maior especificação dos objectivos abrangidos pela presente 
directiva. É importante referir as responsabilidades dos Estados-Membros e os princípios 
que a política de saúde deve ter em conta no âmbito da presente directiva.

Alteração 192
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva define regras para o 
acesso a cuidados de saúde seguros e de 
elevada qualidade noutro Estado-Membro 
e cria mecanismos de cooperação entre 
Estados-Membros no domínio dos 
cuidados de saúde, no pleno respeito das 
competências nacionais em matéria de 
organização e prestação de cuidados de 
saúde.

Or. en

Justificação

O objectivo da presente directiva deve reflectir as competências dos Estados-Membros em 
matéria de organização e prestação de cuidados de saúde, tal como estabelece o artigo 152.º 
do Tratado.

Alteração 193
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva define regras para o 
acesso a cuidados de saúde seguros e de 
elevada qualidade noutro Estado-Membro 
e cria mecanismos de cooperação entre 
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Estados-Membros no domínio dos 
cuidados de saúde, no pleno respeito das 
competências nacionais em matéria de 
organização e prestação de cuidados de 
saúde.

Or. en

Justificação

O âmbito da presente directiva deve limitar-se ao acesso a cuidados de saúde seguros e de 
elevada qualidade. Nos termos do n.º 5 do artigo 152.º do Tratado, compete aos Estados-
Membros organizar e prestar os cuidados de saúde.

Alteração 194
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva contém disposições 
relativas ao acesso a cuidados de saúde 
seguros e de alta qualidade noutros 
Estados-Membros e cria mecanismos de 
cooperação no domínio da prestação de 
cuidados de saúde entre os 
Estados-Membros, no respeito 
incondicional das competências nacionais 
em matéria de organização e 
fornecimento de cuidados de saúde.

Or. de

Justificação

Não se trata de estabelecer um quadro regulamentar para a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços, mas de melhorar a mobilidade dos doentes.
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Alteração 195
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva estabelece um quadro 
geral para o acesso dos cidadãos da UE a
cuidados de saúde seguros, eficazes e de 
elevada qualidade, em condições de 
equidade, e estabelece mecanismos de 
cooperação entre Estados-Membros no 
âmbito da saúde, respeitando as 
competências nacionais de organização e 
prestação de cuidados de saúde.

Or. es

Justificação

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

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

Alteração 196
Edite Estrela

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A presente Directiva prevê o quadro geral 
de acesso a cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros e de elevada 
qualidade, sem prejuízo das competências 
nacionais em matéria de organização e 
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prestação de cuidados de saúde, nos 
termos previstos no n.º 5 do artigo 152.º 
do Tratado CE.

Or. pt

Alteração 197
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

No respeito das missões de interesse geral 
atribuídas aos sistemas de cuidados de 
saúde dos Estados-Membros, fundadas 
nos princípios da universalidade, de 
acesso a uma boa qualidade de cuidados, 
de equidade e de solidariedade, a presente 
directiva estabelece um quadro geral para a 
prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade, bem como para as 
condições de reembolso dos cuidados de 
saúde transfronteiriços.

Or. fr

Justificação

É necessário recordar, no artigo 1.º da directiva, os princípios em matéria de funcionamento 
dos sistemas de saúde e precisar que o objectivo da presente directiva também consiste em 
definir as condições de reembolso dos cuidados de saúde prestados num Estado-Membro 
distinto do Estado de inscrição.
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Alteração 198
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva estabelece um quadro 
geral para os cuidados de saúde 
transfronteiriços e visa melhorar a 
acessibilidade, a qualidade e a eficácia 
dos sistemas de cuidados de saúde dos 
Estados-Membros.

Or. nl

Justificação

Esta directiva consiste em duas partes: uma acerca dos direitos dos doentes nos cuidados de 
saúde transfronteiriços e outra sobre alguns aspectos da organização dos cuidados de saúde 
em termos mais gerais, a qual inclui nomeadamente o dever de cooperação entre os Estados-
Membros.

Alteração 199
Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Não é desejável estabelecer uma diferença entre os cuidados de saúde prestados no âmbito 
nacional e no âmbito transfronteiriço. Os pacientes que permanecem no seu país devem 
beneficiar dos mesmos direitos que aqueles que receberam ou procuram tratamento e 
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serviços de saúde noutro Estado-Membro.

Alteração 200
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva estabelece um quadro 
geral para os direitos dos doentes no que 
diz respeito aos cuidados de saúde 
transfronteiriços.

Or. da

Justificação

Não compete à presente directiva definir a qualidade, segurança e eficácia dos cuidados de 
saúde, mas sim clarificar os direitos dos doentes que recebem tratamento no estrangeiro.

Alteração 201
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva estabelece um quadro 
geral para a prestação gratuita de cuidados 
de saúde transfronteiriços seguros, eficazes 
e de elevada qualidade, nos casos em que
seja necessário recorrer a actos médicos 
altamente especializados não disponíveis 
no local de residência do paciente.

Or. pl

Justificação

A prestação de cuidados de saúde não poderá ser universal, se não for gratuita, uma vez que, 
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caso contrário, não será acessível na prática senão a um número limitado de pessoas. Além 
disso, a Directiva deve ser aplicável nos casos em que seja necessário recorrer a actos 
médicos altamente especializados não disponíveis no local de residência do paciente.

Alteração 202
Iles Braghetto

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

O critério da eficácia constitui o parâmetro para evitar uma migração passiva para outros 
sistemas de saúde, comprovando que a estrutura é capaz de intervir sobre as patologias que 
exigem a deslocação a um país distinto do Estado de inscrição.

Alteração 203
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva estabelece um quadro 
geral para a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de
elevada qualidade. O objectivo da 
prestação de cuidados de saúde é a 
garantia de saúde e tratamento para toda 
a população em igualdade de condições. 
Os cuidados de saúde devem ser prestados 
no respeito da igualdade entre todas as 
pessoas e da dignidade individual.
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Or. sv

Alteração 204
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Todos os cidadãos da UE devem ter um 
acesso livre e equitativo aos cuidados de 
saúde, na sua vez e de acordo com as 
necessidades.

Or. da

Justificação

Um dos elementos fulcrais da responsabilidade social da UE é a observância dos princípios 
de "vez" e "necessidade" e de "acesso e livre e equitativo" no sistema de cuidados de saúde. 
Segundo estes princípios, os doentes devem receber tratamento depois de uma avaliação, por 
profissionais, do seu estado de saúde, intensidade de dor e outras queixas, bem como do 
tempo de espera. Acesso livre e equitativo significa que os cuidados de saúde devem ser 
gratuitos e que nenhum doente deve passar à frente de outro em função da sua situação 
financeira, estatuto ou outros critérios discriminatórios.

Alteração 205
Kartika Tamara Liotard

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

Texto da Comissão Alteração

Neste quadro geral, os próprios 
Estados-Membros continuam a ser 
responsáveis pela prestação de cuidados 
de saúde seguros, de elevada qualidade, 
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eficazes e em quantidade suficiente aos 
cidadãos no respectivo território. Em caso
algum podem os Estados-Membros 
suprimir cuidados de saúde pelo facto de 
eles também serem oferecidos noutros 
Estados-Membros.
Em caso algum pode a presente directiva 
incitar os Estados-Membros a suprimirem 
os seus próprios cuidados de saúde.
A presente directiva também não poderá 
fazer com que os doentes sejam 
estimulados, seja de que forma for, a 
procurarem obter certos cuidados de 
saúde noutro Estado-Membro.

Or. nl

Justificação

A prestação de cuidados de saúde é e continuará a ser da responsabilidade de cada 
Estado-Membro e não pode ser desviada para outro Estado-Membro. Esta directiva não 
poderá fazer com que os Estados-Membros atirem esta responsabilidade para a UE ou que as 
empresas seguradoras adquiram cuidados de saúde no estrangeiro por interesses 
económicos.

Alteração 206
Edite Estrela

Proposta de directiva
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva aplica-se às pessoas 
seguradas ou beneficiários de um sistema 
de saúde, que recebem cuidados de saúde
transfronteiriços, na base da necessidade 
aferida pelo sistema de saúde.

Or. pt
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Alteração 207
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva aplica-se à prestação 
dos cuidados de saúde, definida no artigo 
4º., que não esteja garantida pelo 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 sobre a 
coordenação dos sistemas de segurança 
social.

Or. es

Justificação

Não é claro que esta directiva tenha como objectivo regular a prestação de cuidados de 
saúde transfronteiriços e a mobilidade dos pacientes, que está já garantida pela legislação 
comunitária em vigor sobre a coordenação de sistemas de segurança social (Regulamento 
883/2004). Convém que fiquem bem demarcados os limites entre o âmbito de aplicação do 
Regulamento 883/2004 e a presente directiva.

Alteração 208
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva aplica-se à prestação 
dos cuidados de saúde.

Or. en

Justificação

O texto adicional é supérfluo, pois é utilizado na definição de cuidados de saúde constante da 
alínea a) do artigo 4.º.
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Alteração 209
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva aplica-se à prestação 
de cuidados de saúde transfronteiriços e 
aos doentes individuais que optam 
livremente por ir fazer tratamento num 
país estrangeiro.

A presente directiva não deverá incentivar 
a prescrição de cuidados de saúde 
transfronteiriços ou o envio de doentes 
pelo sistema de segurança social de um 
Estado-Membro a estruturas de cuidados 
de saúde de outro Estado-Membro para aí 
receberem cuidados de saúde.

Or. fr

Justificação

A Comissão não respeita as disposições dos tratados em matéria de sistemas de saúde, uma 
vez que a organização, o fornecimento e o financiamento dos cuidados de saúde são da 
exclusiva competência dos Estados-Membros. Por conseguinte, é necessário suprimir esta 
referência. É igualmente necessário precisar quais os tipos de doentes que são abrangidos 
pela presente directiva. Convém sublinhar que a presente directiva não deve constituir um 
meio utilizado por um Estado-Membro para contornar a sua missão de interesse geral 
através do envio generalizado de doentes a outros Estados-Membros, em detrimento dos seus 
próprios doentes que deixariam de beneficiar de cuidados de proximidade e dos doentes dos 
Estados-Membros de acolhimento que poderiam ficar sujeitos a um aumento dos prazos de 
atendimento.
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Alteração 210
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Clarificação.

Alteração 211
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A prestação de cuidados de saúde sem carácter transfronteiriço permanece uma competência 
nacional.
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Alteração 212
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Esta alteração especifica que o âmbito de aplicação da presente directiva abrange 
unicamente os cuidados de saúde transfronteiriços.

Alteração 213
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl
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Alteração 214
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva aplica-se à prestação 
dos cuidados de saúde, independentemente 
da forma como sejam organizados, 
prestados ou financiados, abrangendo os 
cuidados de saúde públicos e privados. A 
presente directiva não é aplicável aos 
serviços que se centram essencialmente 
nos cuidados a longo prazo, em particular 
os serviços prestados durante um período 
prolongado no intuito de assistir as 
pessoas que necessitam de ajuda nos actos 
habituais da sua vida quotidiana.

Or. en

Alteração 215
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos termos da presente directiva, todos os 
Estados-Membros têm o direito de decidir 
se os cuidados de saúde prestados no seu 
território devem ser prestados pelo sector 
público.

Or. da

Justificação

É fundamental para a qualidade dos cuidados de saúde prestados pelo sistema de saúde 
público que este não forneça recursos ou pessoal a prestadores de cuidados de saúde 
privados. Os prestadores de cuidados de saúde privados apenas prestam os serviços mais 
interessantes do ponto de vista financeiro, deixando tudo o resto para o sistema público.
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Alteração 216
Johannes Blokland, Kathy Sinnott

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva é aplicável sem 
prejuízo do direito dos Estados-Membros 
de definir critérios médicos e éticos para 
os cuidados de saúde prestados no seu 
território ou a partir dele.

Or. en

Justificação

O artigo 55.º e o n.º 1 do artigo 46.º do Tratado UE estabelecem que as disposições do 
presente capítulo e as medidas tomadas em sua execução não prejudicam a aplicabilidade 
das disposições legislativas, regulamentares e administrativas que prevejam um regime 
especial para os estrangeiros e sejam justificadas por razões de ordem pública, segurança 
pública e saúde pública. Por conseguinte, os Estados-Membros podem definir critérios 
médicos e éticos para os cuidados de saúde prestados no seu território.

Alteração 217
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de desempenhar as missões de 
interesse geral atribuídas aos seus 
sistemas de saúde, os Estados-Membros 
seguem, na aplicação da presente 
directiva, os princípios de interesse geral, 
ou seja, da universalidade, do acesso a 
serviços de saúde de elevada qualidade, da 
equidade, da solidariedade e da 
acessibilidade dos serviços de saúde em 
termos de preço. A fim de assegurar um 
elevado nível de saúde pública, tal como 
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requerido no artigo 152.º do Tratado CE, 
os Estados-Membros devem dar 
prevalência a esses princípios, no caso de 
entrarem em conflito com as disposições 
da presente directiva. 

Or. en

Justificação

Há que conferir clareza à relação entre a aplicação da presente directiva e os princípios de 
interesse geral. Os cuidados de saúde são serviços de interesse geral, pelo que deve ser dada 
prioridade às considerações de saúde pública e a outros interesses de ordem pública, a fim 
de atingir os objectivos previstos nos artigos 16.º e 152.º do Tratado.  

Alteração 218
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de desempenhar as missões de 
interesse geral atribuídas aos seus 
sistemas de saúde, os Estados-Membros 
seguem, na aplicação da presente 
directiva, os princípios de interesse geral, 
ou seja, da universalidade, do acesso a 
serviços de saúde de elevada qualidade, da 
equidade, da solidariedade e da 
acessibilidade dos serviços de saúde em 
termos de preço. A fim de assegurar um 
elevado nível de saúde pública, tal como 
requerido no artigo 152.º do Tratado CE, 
os Estados-Membros devem dar 
prevalência a esses princípios, no caso de 
entrarem em conflito com as disposições 
da presente directiva.

Or. en

Justificação

Há que conferir clareza à relação entre a aplicação da presente directiva e os princípios de 
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interesse geral. Os cuidados de saúde são serviços de interesse geral, pelo que deve ser dada 
prioridade às considerações de saúde pública e a outros interesses de ordem pública, a fim 
de atingir os objectivos previstos no artigo 152.º do Tratado CE.

Alteração 219
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar um elevado nível de 
saúde pública, tal como requerido no 
artigo 152.º do Tratado CE, os Estados-
Membros devem dar prevalência aos 
princípios referidos no artigo 1.º, na 
eventualidade de as disposições da 
presente directiva entrarem em conflito 
com esses princípios.

Or. en

Alteração 220
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 3 – nº 1 – alíneas a-A) e a-B) (novas)

Texto da Comissão Alteração

a-A) na Directiva 2005/36/CE relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais;
a-B) na Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de Junho de 2000, relativa a certos 
aspectos legais dos serviços da sociedade 
de informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno;

Or. en
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Alteração 221
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 3 – nº 1 – alíneas a-A) e a-B) (novas)

Texto da Comissão Alteração

a-A) na Directiva 2005/36/CE relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais;
a-B) na Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de Junho de 2000, relativa a certos 
aspectos legais dos serviços da sociedade 
de informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno;

Or. en

Justificação

As referências a estas directivas foram retiradas do artigo 5.º.

Alteração 222
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl

Alteração 223
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

É necessário, por razões de precisão e maior rigor, fazer referência aos textos 
complementares.
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Alteração 224
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – alíneas g-A) e g-B) (novas)

Texto da Comissão Alteração

g-A) na Directiva 2005/36/CE relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais;
g-B) na Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de Junho de 2000, relativa a certos 
aspectos legais dos serviços da sociedade 
de informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno.

Or. fr

Alteração 225
John Bowis

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) na Directiva 2002/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de Janeiro de 2003, que estabelece 
normas de qualidade e segurança em 
relação à colheita, análise, 
processamento, armazenamento e 
distribuição de sangue humano e de 
componentes sanguíneos e que altera a 
Directiva 2001/83/CE;

Or. en
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Alteração 226
John Bowis

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

Texto da Comissão Alteração

g-B) na Directiva 2004/23/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de Março de 2004, relativa ao 
estabelecimento de normas de qualidade e 
segurança em relação à dádiva, colheita, 
análise, processamento, preservação, 
armazenamento e distribuição de tecidos e 
células de origem humana;

Or. en

Alteração 227
John Bowis

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

Texto da Comissão Alteração

g-C) na Directiva 92/49/CEE relativa à 
coordenação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes ao seguro directo não vida, 
no que se refere às competências de 
execução atribuídas à Comissão;

Or. en
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Alteração 228
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Directiva 92/49/CEE do Conselho, 
de 18 de Junho de 1992, relativa à 
coordenação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes ao seguro directo não vida e 
que altera as Directivas 73/239/CEE e 
88/357/CEE (terceira directiva sobre o 
seguro não vida);

Or. nl

Alteração 229
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que estejam preenchidas as 
condições para efeitos de autorização de 
deslocação a outro Estado-Membro para 
receber um tratamento apropriado nos 
termos do artigo 22.º do Regulamento 
(CE) n.º 1408/71, aplicam-se as 
disposições deste regulamento, deixando 
de ter aplicação as disposições previstas 
nos artigos 6.°, 7.º, 8.º e 9.º da presente 
directiva. Pelo contrário, sempre que uma 
pessoa segurada procure obter cuidados 
de saúde noutro Estado-Membro noutras 
circunstâncias, aplicam-se os artigos 6.º, 
7.º, 8.º e 9.º da presente directiva, 
deixando de ter aplicação o artigo 22.º do 
Regulamento (CE) n.º 1408/71 do 
Conselho. Todavia, nos casos em que 
estejam reunidas as condições definidas 

Suprimido
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no n.º 2 do artigo 22.º do Regulamento 
(CE) n.º 1408/71, a autorização e as 
prestações deverão ser garantidas em 
conformidade com o regulamento. Nestes 
casos, os artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º da 
presente directiva não têm aplicação.

Or. fr

Justificação

Este artigo é inutilmente complexo, devendo, por isso, ser simplificado. É muito difícil para 
um doente saber se deve beneficiar das disposições do Regulamento 1408/71 ou da presente 
directiva, devendo tal apreciação ficar a cargo das autoridades do Estado-Membro de 
inscrição, que lhe transmitirão os motivos da sua decisão.

Alteração 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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conformidade com o regulamento. Nestes 
casos, os artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º da 
presente directiva não têm aplicação.

Or. es

Justificação

Supressão por motivos de clareza jurídica em consonância com a alteração ao artigo 2º.

Alteração 231
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internalmarket approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Alteração 232
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A presente directiva não abrange a 
assunção de despesas relativas a cuidados 
de saúde que sejam necessários por razões 
médicas durante a estada temporária de 
pessoas seguradas noutro Estado-
Membro. Não afecta, igualmente, o 
direito de o doente obter uma autorização 
de tratamento noutro Estado-Membro, 
sempre que forem cumpridas as condições 
previstas nos regulamentos relativos à 
coordenação dos regimes de segurança 
social, em particular no artigo 22.º do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 do 
Conselho, de 14 de Junho de 1971, 
relativo à aplicação dos regimes de 
segurança social aos trabalhadores 
assalariados, aos trabalhadores não 
assalariados e aos membros da sua 
família que se deslocam no interior da 
Comunidade, e no artigo 20.º do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de Abril de 2004, relativo à coordenação 
dos sistemas de segurança social. Se a 
presente directiva abranger situações que 
também sejam cobertas pelos 
Regulamentos (CEE) n.º 1408/71 e (CE) 
n.º 883/2004, estes regulamentos são 
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aplicáveis e a presente directiva não tem 
aplicação.

Or. en

Justificação

A presente alteração confere maior clareza aos diferentes domínios abrangidos pelos 
Regulamentos (CEE) n.º 1408/71 e (CE) n.º 883/2004, por um lado, e pela presente directiva, 
por outro, e à prioridade entre eles.

Alteração 233
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl
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Justificação

Para criar segurança jurídica é imperativo que a directiva distinga claramente entre 
cuidados ambulatórios e hospitalares. No caso dos cuidados ambulatórios, o doente pode 
optar entre obter ou não uma autorização prévia e, consequentemente, ser abrangido ou pelo 
Regulamento (CE) n.º 1408/71 ou pela presente directiva. No caso dos cuidados hospitalares 
e equiparados a estes, as consequências financeiras, tanto para o doente como para os 
sistemas de saúde, são muito maiores. Isto cria insegurança jurídica para os doentes e os 
prestadores de cuidados de saúde.

Alteração 234
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl
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Alteração 235
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sempre que estejam preenchidas as 
condições para efeitos de autorização de 
deslocação a outro Estado-Membro para 
receber um tratamento apropriado nos 
termos do n.º 2 do artigo 22.º do 
Regulamento (CE) n.º 1408/71, ou, após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, nos termos do n.º 2 do 
artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º 
883/2004, aplicam-se as disposições deste 
regulamento, deixando de ter aplicação as 
disposições previstas nos artigos 6.°, 7.º, 
8.º e 9.º da presente directiva. Pelo 
contrário, sempre que uma pessoa segurada 
procure obter cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro noutras circunstâncias, 
aplicam-se os artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º da 
presente directiva, deixando de ter 
aplicação o artigo 22.º do Regulamento 
(CE) n.º 1408/71 do Conselho, ou, após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, o n.º 2 do artigo 20.º do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004. Todavia, 
nos casos em que estejam reunidas as 
condições definidas no n.º 2 do artigo 22.º 
do Regulamento (CE) n.º 1408/71, a 
autorização e as prestações deverão ser 
garantidas em conformidade com o 
regulamento. Nestes casos, os artigos 6.º, 
7.º, 8.º e 9.º da presente directiva não têm 
aplicação.

Or. hu
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Justificação

Em nosso entender, a semelhança, em termos de conteúdo, entre a primeira e segunda frases 
e a terceira e quarta frases do n.º 2 do artigo 3.º complicam o texto desnecessariamente.

Em prol da coerência do texto legislativo, em particular de quanto disposto na alínea g) do 
artigo 4.º, é necessário fazer referência, neste número, ao Regulamento (CE) n.º 883/2004, 
mais concretamente ao n.º 2 do seu artigo 22.º, que, tal como n.º 2 do artigo 20.º do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71, diz respeito à autorização de tratamento no estrangeiro.

Alteração 236
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 3 – 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 237
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. nl

Alteração 238
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que haja conflito entre uma 
disposição da presente directiva e um 
outro instrumento comunitário que regule 
aspectos específicos dos cuidados de 
saúde, as disposições desse instrumento 
comunitário prevalecem e aplicam-se a 
essas situações específicas. Entre eles 
incluem-se:

Suprimido

a) na Directiva 2005/36/CE relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais;
b) na Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de Junho de 2000, relativa a certos 
aspectos legais dos serviços da sociedade 
de informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno.
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Or. en

Alteração 239
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que haja conflito entre uma 
disposição da presente directiva e um 
outro instrumento comunitário que regule 
aspectos específicos dos cuidados de 
saúde, as disposições desse instrumento 
comunitário prevalecem e aplicam-se a 
essas situações específicas. Entre eles 
incluem-se:

Suprimido

a) na Directiva 2005/36/CE relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais;
b) na Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de Junho de 2000, relativa a certos 
aspectos legais dos serviços da sociedade 
de informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno.

Or. fr

Justificação

Alteração 240
Marianne Thyssen

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Regulamento (CEE) nº 1408/71;
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Or. nl

Justificação

Para criar segurança jurídica é imperativo que a directiva distinga claramente entre 
cuidados ambulatórios e hospitalares. No caso dos cuidados ambulatórios, o doente pode 
optar entre obter ou não uma autorização prévia e, consequentemente, ser abrangido ou pelo 
Regulamento (CE) n.º 1408/71 ou pela presente directiva. No caso dos cuidados hospitalares 
e equiparados a estes, as consequências financeiras, tanto para o doente como para os 
sistemas de saúde, são muito maiores.

    

Alteração 241
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A presente directiva tem primazia 
sobre a proposta de directiva (COM 
(2008)614 final) relativa aos direitos dos 
consumidores, na medida em que estejam 
em causa contratos celebrados entre 
profissionais da saúde e doentes.

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão de directiva (COM(2008)614 final) relativa aos direitos dos 
consumidores, de 8 de Outubro de 2008, diz respeito aos direitos dos consumidores que 
celebram contratos com profissionais da saúde independentes e pode colidir com a presente 
directiva.
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Alteração 242
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros aplicarão as 
disposições da presente directiva em 
conformidade com as regras do Tratado 
CE.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Ver a justificação da alteração ao n.° 2 do presente artigo.

Alteração 243
Edite Estrela

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) «cuidados de saúde», cuidados de 
natureza preventiva, curativa e de 
reabilitação, prescritos ou prestados à 
pessoa segurada por um profissional de 
saúde cuja profissão esteja 
regulamentada no Estado-Membro de 
inscrição;

Or. pt
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Alteração 244
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) «cuidados de saúde», quaisquer serviços 
e produtos de saúde prestados ou 
prescritos por profissionais da saúde a 
doentes para efeitos de avaliação, 
manutenção ou restabelecimento do seu 
estado de saúde, ou, inclusive, para 
prevenir o aparecimento de patologias;

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa clarificar a definição de cuidados de saúde.

Alteração 245
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) «cuidados de saúde», qualquer serviço 
de saúde prestado a doentes tendo em vista 
avaliar, manter ou restabelecer o seu 
estado de saúde. Para efeitos dos artigos 
6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º e 11.º, entende-se por 
«cuidados de saúde» os tratamentos 
incluídos nas prestações de cuidados de 
saúde previstas pela legislação do Estado-
Membro de inscrição;

Or. en

Justificação

A definição proposta nesta alteração é mais coerente com os Regulamentos n.ºs 1408/71 e 
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883/2004. Além disso, são abrangidos os cuidados de saúde que não são directamente 
prestados por "profissionais de saúde". Não são abrangidos os tratamentos que a legislação 
do Estado-Membro de afiliação não prevê como prestações de cuidados de saúde. 

Alteração 246
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) «cuidados de saúde», bens e serviços de 
saúde prestados ou prescritos a doentes 
por profissionais de saúde no intuito de 
avaliar, manter ou restabelecer o seu 
estado de saúde ou evitar que adoeçam, 
independentemente da forma como esteja 
organizado e seja prestado e financiado a 
nível nacional (público ou privado);    

Or. en

Alteração 247
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) «cuidados de saúde», bens e serviços de 
saúde prestados ou prescritos a pacientes 
por profissionais de saúde no intuito de 
avaliar, manter ou restabelecer o seu 
estado de saúde ou evitar que adoeçam, 
independentemente da forma como esteja 
organizado e seja prestado e financiado a 
nível nacional (público ou privado);

Or. en
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Justificação

A definição proposta, respeitante a profissões regulamentadas na área da saúde, era 
demasiado limitada na medida em que não cobria a totalidade da jurisprudência do Tribunal 
de Justiça relativa à livre circulação de serviços e bens no sector da saúde. 

Alteração 248
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) «cuidados de saúde», bens e serviços de 
saúde prestados ou prescritos a doentes 
por profissionais de saúde no intuito de 
avaliar, manter ou restabelecer o seu 
estado de saúde, independentemente da 
forma como esteja organizado e seja 
prestado e financiado a nível nacional 
(público ou privado);

Or. en

Justificação

A definição de cuidados de saúde proposta pela Comissão poderia causar problemas 
jurídicos significativos pelo facto de não abranger todas as formas de cuidados de saúde. Por 
conseguinte, esta alteração procura simplificar a definição e conferir-lhe maior clareza 
jurídica. 

Alteração 249
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «cuidados de saúde», qualquer serviço 
de saúde prestado por ou sob a supervisão 
de um profissional de saúde, no exercício 
da sua profissão, independentemente da 

a) «cuidados de saúde», qualquer serviço 
de saúde prestado a doentes por 
profissionais de saúde no intuito de 
avaliar, manter ou restabelecer o seu 
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forma como esteja organizado e seja 
prestado e financiado a nível nacional 
(público ou privado);

estado de saúde, independentemente da 
forma como esteja organizado e seja 
prestado e financiado a nível nacional 
(público ou privado);

Or. en

Justificação

A presente directiva coloca a tónica nos doentes e na respectiva saúde e não nos profissionais 
de saúde ou nos prestadores de serviços de saúde.

Alteração 250
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) «cuidados de saúde», bens e serviços de 
saúde, incluindo medicamentos e 
dispositivos médicos, prestados ou 
prescritos por ou sob a supervisão de um 
profissional de saúde, no exercício da sua 
profissão, independentemente da forma 
como estejam organizados e sejam 
prestados e financiados a nível nacional 
(público ou privado);

Or. en

Alteração 251
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) «cuidados de saúde», quaisquer serviços 
ou artigos de saúde, como, em particular, 
serviços médicos ou farmacêuticos e 
medicamentos ou artigos médicos,
prestados ou prescritos por ou sob a 
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prestado e financiado a nível nacional 
(público ou privado);

supervisão de um profissional de saúde, no 
exercício da sua profissão, 
independentemente da forma como estejam
organizados e sejam prestados e 
financiados a nível nacional (público ou 
privado);

Or. de

Justificação

A definição proposta no artigo 4.º, alínea a) corresponde, objectivamente, à excepção 
prevista no considerando 22 e no artigo 2.º, n.º 2, alínea f) da Directiva 2006/123/CE relativa 
aos serviços no mercado interno. Para além dos serviços ali abrangidos, são também 
incluídos na definição os artigos relacionados com a prestação de cuidados de saúde 
(nomeadamente, medicamentos e artigos médicos). Cria-se, assim, um quadro regulamentar 
coerente. 

Alteração 252
Stefano Zappalà

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) «cuidados de saúde», bens e serviços de 
saúde, em particular serviços médicos ou 
farmacêuticos e medicamentos ou 
dispositivos médicos, prestados ou 
prescritos por ou sob a supervisão de um 
profissional de saúde, no exercício da sua 
profissão, independentemente da forma 
como estejam organizados e sejam 
prestados e financiados a nível nacional 
(público ou privado);

Or. en

Justificação

The proposed definition in article 4 subparagraph a) is factually consistent with the sector 
exclusion in recital (22) and article 2 paragraph 2 subparagraph f) of directive 2006/123/EC 
on services in the internal market. By the services comprehended in this directive, goods 
linked to healthcare (e.g. medicines or medical devices) are also included in this definition. 
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Thus results a coherent body of legislation. It should be clarified that services provided by 
pharmacists are also comprehensively comprised in this directive.
Due to their education as health professionals – which is harmonised EU-wide on a high 
standard by Directive 2005/36/EC - and according to the respective provisions of the Member 
States concerning their pharmacy sectors, pharmacists are entrusted with the task of ensuring 
the safe and appropriate supply of medicines to the population. One of their essential tasks 
consists in advice and care to their patients. Moreover, the medicines dispensed by 
pharmacists complement medical therapy and represent an essential part of healthcare. Their 
work should therefore be comprehensively comprised in this directive.

Alteração 253
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Justificação

Há que deixar bem claro que os profissionais de saúde têm de ser devidamente qualificados, 
facto que deve ser atestado por certificados de habilitações passados pelos Estados-
-Membros, que os habilitem a exercer ao abrigo, quer da legislação nacional, quer da 
legislação comunitária.

Alteração 254
Kathy Sinnott

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «cuidados de saúde», qualquer serviço 
de saúde prestado por ou sob a supervisão 

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

de um profissional de saúde, no exercício 
da sua profissão, independentemente da 
forma como esteja organizado e seja 
prestado em condições normais ou em 
situação de urgência;

Or. en

Justificação

É óbvio que, em situação de acidente (ou desastre), os cuidados de saúde devem ser 
prestados com um mínimo de procedimentos administrativos ou de autorizações prévias. 
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 urgentes a nível regional.

Alteração 255
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) «cuidados de saúde transfronteiriços», 
os cuidados de saúde prestados num 
Estado-Membro que não seja o Estado em 
que o doente está segurado;

Or. en

Alteração 256
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «cuidados de saúde transfronteiriços», 
os cuidados de saúde prestados num 

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

Estado-Membro que não seja o Estado em 
que o doente está segurado;

Or. en

Justificação

Ver supra, os cuidados de saúde transfronteiriços são limitados à mobilidade dos pacientes.

Alteração 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 4 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) «cuidados de saúde transfronteiriços», 
os cuidados de saúde prestados num 
Estado-Membro que não seja o Estado em 
que o doente está segurado.

Or. es

Justificação

Entendemos que o conceito de cuidados de saúde transfronteiriços deve incluir tanto a 
mobilidade propriamente dita dos doentes, como os eventuais serviços de saúde que possam 
ser prestados à distância; entendemos que não é oportuno fazer referência neste artigo aos 
prestadores de cuidados de saúde.
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Alteração 258
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) «cuidados de saúde transfronteiriços», 
os cuidados de saúde prestados num 
Estado-Membro que não seja o Estado em 
que o doente está segurado; 

Or. en

Justificação

Os cuidados de saúde transfronteiriços são limitados à mobilidade dos pacientes no que se 
refere aos indivíduos.

Alteração 259
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) «cuidados de saúde transfronteiriços», 
os cuidados de saúde prestados num ou a 
partir dum Estado-Membro que não seja o 
Estado em que o doente está inscrito na 
segurança social, em conformidade com 
as normas de coordenação do 
Regulamento (CE) n.º 1408/71;

Or. nl
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Justificação

Definição de «cuidados de saúde transfronteiriços», a expressão “ou a partir dum” tem de 
deixar claro que a definição inclui a telemedicina.

Alteração 260
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) «cuidados de saúde transfronteiriços», 
os cuidados de saúde prestados num 
Estado-Membro que não seja o Estado em 
que o doente está segurado ou os cuidados 
de saúde prestados num Estado-Membro 
que não seja o Estado de residência, registo 
ou estabelecimento do prestador desses 
cuidados, nos casos em que seja 
necessário recorrer a actos médicos 
altamente especializados não disponíveis 
no local de residência do paciente;

Or. pl

Justificação

Cada Estado-Membro deverá tentar assegurar o acesso dos pacientes a cuidados de saúde, 
em primeiro lugar e principalmente, no seu próprio território.

Alteração 261
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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segurado.

Or. en

Alteração 262
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 4 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

Propõe-se a supressão por se tratar de uma alínea redundante.

Alteração 263
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

A definição de "profissional de saúde" deixa de ser relevante, uma vez que a referência a esta 
expressão (alínea a) do artigo 4.º) é suprimida.

Alteração 264
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa).

Alteração 265
Kathy Sinnott

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) «profissional de saúde», qualquer 
médico, enfermeiro responsável pela 
prestação de cuidados gerais, dentista, 
parteira ou farmacêutico na acepção da 
Directiva 2005/36/CE, ou pessoal 
paramédico ou outro profissional cuja 



PE418.304v01-00 50/68 AM\766244PT.doc

PT

cuidados de saúde corresponda à definição 
de profissão regulamentada prevista no n.º 
1, alínea a), do artigo 3.° da Directiva 
2005/36/CE;

actividade no sector dos cuidados de saúde 
corresponda à definição de profissão 
regulamentada prevista no n.º 1, alínea a), 
do artigo 3.° da Directiva 2005/36/CE;

Or. en

Justificação

É óbvio que, em situação de acidente (ou desastre), os cuidados de saúde devem ser 
prestados com um mínimo de procedimentos administrativos ou de autorizações prévias. 
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 urgentes a nível regional. O pessoal paramédico é importante nestas situações.

Alteração 266
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) «profissional de saúde», qualquer 
médico, enfermeiro responsável pela 
prestação de cuidados gerais, dentista, 
parteira ou farmacêutico na acepção da 
Directiva 2005/36/CE, ou outro 
profissional cuja actividade no sector dos 
cuidados de saúde corresponda à definição 
de profissão regulamentada prevista no n.º 
1, alínea a), do artigo 3.° da Directiva 
2005/36/CE, ou ainda uma pessoa que 
forneça legalmente cuidados de saúde no 
Estado-Membro em que é efectuado o 
tratamento;

Or. en
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Alteração 267
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) «profissional de saúde», qualquer 
médico, enfermeiro responsável pela 
prestação de cuidados gerais, dentista, 
parteira ou farmacêutico na acepção da 
Directiva 2005/36/CE, ou outro 
profissional cuja actividade no sector dos 
cuidados de saúde corresponda à definição 
de profissão regulamentada prevista no n.º 
1, alínea a), do artigo 3.° da Directiva 
2005/36/CE, ou ainda uma pessoa que 
forneça legalmente cuidados de saúde no 
Estado-Membro em que é efectuado o 
tratamento; 

Or. en

Justificação

Clarificação.

Alteração 268
Edite Estrela

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «prestador de cuidados de saúde», 
qualquer pessoa singular ou colectiva que 
forneça legalmente cuidados de saúde no 
território de um Estado-Membro;

e) «prestador de cuidados de saúde», 
qualquer profissional de saúde, na 
acepção da alínea d), ou pessoa colectiva 
que preste legalmente cuidados de saúde 
no território de um Estado-Membro;

Or. pt
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Alteração 269
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «doente», qualquer pessoa singular que 
receba ou deseje receber cuidados de saúde 
num Estado-Membro;

f) para fins da presente directiva, entende-
se por «doente» qualquer pessoa singular 
que tencione deslocar-se a outro Estado-
Membro para aí receber cuidados de 
saúde;

Or. en

Justificação

Esta definição clarifica que os pacientes que já residem ou se encontram noutro Estado-
Membro quando surge a necessidade do tratamento não são cobertas pela presente directiva 
(os direitos destes doentes são regidos pelos Regulamentos n.ºs 1408/71 e 883/2004).

Alteração 270
Edite Estrela

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «doente», qualquer pessoa singular que 
receba ou deseje receber cuidados de 
saúde num Estado-Membro;

e) «doente», pessoa segurada ou 
beneficiário do sistema de saúde que 
recebeu cuidados de saúde necessários 
noutro Estado-Membro;

Or. pt
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Alteração 271
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «doente», qualquer pessoa singular que 
receba ou deseje receber cuidados de saúde
num Estado-Membro;

 f) «doente», qualquer pessoa singular que 
receba ou procure receber cuidados de 
saúde num Estado-Membro;

Or. en

Alteração 272
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «doente», qualquer pessoa singular que 
receba ou deseje receber cuidados de saúde 
num Estado-Membro;

f) «doente», qualquer pessoa singular que 
receba ou procure receber cuidados de 
saúde num Estado-Membro;

Or. en

Justificação

Clarificação.

Alteração 273
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «doente», qualquer pessoa singular que 
receba ou deseje receber cuidados de saúde 
num Estado-Membro;

f) «doente», qualquer pessoa singular que 
receba ou procure receber cuidados de 
saúde num Estado-Membro;
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Or. en

Justificação

Formulação coerente com outras partes do texto da directiva. Mostra que o doente envida 
esforços para receber tratamento no estrangeiro. 

Alteração 274
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «doente», qualquer pessoa singular que 
receba ou deseje receber cuidados de saúde 
num Estado-Membro;

f) «doente», qualquer pessoa singular que 
receba ou procure receber cuidados de 
saúde num Estado-Membro;

Or. en

Justificação

Esta alteração destina-se a conferir clareza jurídica a definição de doente.

Alteração 275
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 4 - alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «doente», qualquer pessoa singular que 
receba ou deseje receber cuidados de saúde 
num Estado-Membro;

f) «doente», qualquer pessoa singular que 
receba ou procure receber cuidados de 
saúde num Estado-Membro;

Or. fr

Justificação

O objectivo é precisar que o doente procura de forma clara e voluntária receber cuidados de 
saúde.
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Alteração 276
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «doente», qualquer pessoa singular que 
receba ou deseje receber cuidados de 
saúde num Estado-Membro;

f) «doente», qualquer pessoa singular que 
receba cuidados de saúde num Estado-
Membro;

Or. es

Justificação

O que é importante é receber cuidados de saúde e não "desejar" receber.

Alteração 277
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposta de directiva
Artigo 4 - alíneas f-A) e f-B) (novas)

Texto da Comissão Alteração

f-A) "Doente em situação de 
emergência", qualquer doente que se 
encontre em situação de emergência 
médica, em particular que corre o risco 
iminente de perder a vida ou as funções 
dos órgãos vitais e cujo estado de saúde 
requer uma intervenção médica imediata; 
f-B) "Doente de opção", doente que 
escolhe o local do seu tratamento com 
base nas razões mais diversas: melhores 
tratamentos, tempo de espera mais 
reduzido, razões familiares e razões de 
conveniência para a convalescença. 

Or. it
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Justificação

Convém manter a distinção entre os doentes que necessitam de cuidados devido a uma 
situação de emergência e os doentes que optam por se tratar no estrangeiro.

Alteração 278
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «pessoa segurada»: g) "pessoa segurada», uma pessoa segurada 
na acepção da definição contida na alínea 
c) do artigo 1.º do Regulamento (CE) n.º 
883/2004;

i) até à data de aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 883/2004: uma pessoa segurada 
nos termos dos artigos 1.º, 2.º e 4.º do 
Regulamento (CE) n.º 1408/71 e 
ii) a partir da data de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004: uma 
pessoa segurada na acepção da alínea c) do 
artigo 1.º do Regulamento (CE) n.º 
883/2004;

Or. es

Justificação

 O Regulamento (CE) n.º 883/2004 entra em vigor em 1 de Janeiro de 2009.

Alteração 279
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Texto da Comissão Alteração

ii-A) uma pessoa segurada em 
conformidade com as condições 



AM\766244PT.doc 57/68 PE418.304v01-00

PT

enunciadas na apólice do seguro de
doença particular;

Or. nl

Alteração 280
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

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

h) «Estado-Membro de inscrição», o 
Estado-Membro em que o doente está 
inscrito na segurança social, em 
conformidade com as normas de 
coordenação do Regulamento (CE) 
n.º 1408/71;

Or. nl

Alteração 281
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

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

h) «Estado-Membro de inscrição», o 
Estado-Membro em que o doente seja uma 
pessoa segurada; se, em aplicação do 
disposto no artigo 22.º, n.º 3, segundo 
parágrafo do Regulamento (CEE) n.º 
1408/71 ou o artigo 20.º, n.º 4 ou o artigo 
27.º, n.º 5 do Regulamento (CE) 
n.º883/04, a instituição do lugar de 
residência for considerada a instituição 
competente, o Estado de residência é 
considerado o Estado de inscrição.

Or. de
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Justificação

Os países de residência não são tidos em consideração no projecto (trabalhadores 
fronteiriços, que residem num Estado-Membro e trabalham noutro, e reformados que tenham 
adquirido direitos a pensão num ou em vários Estados-Membros mas residam noutro). A 
nova formulação faz com que a instituição de segurança social do Estado de residência deva 
cobrir os custos ocorridos noutro Estado-Membro, quando isso também esteja previsto nos 
regulamentos mencionados.

Alteração 282
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 4 - alínea h)

Texto da Comissão Alteração

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

h) «Estado-Membro de inscrição», o 
Estado-Membro em que o doente seja uma 
pessoa segurada; Se o paciente reside 
legalmente num Estado-Membro e não 
está segurado por nenhum sistema 
europeu de segurança social, mas a quem 
é reconhecido o direito à prestação de 
cuidados de saúde, o Estado-Membro de 
inscrição é o Estado-Membro de 
residência;

Or. es

Justificação

A proposta não contempla todas as situações de cidadãos com direito reconhecido à 
prestação de cuidados de saúde, que não coincide necessariamente com o conceito de pessoa 
segurada.
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Alteração 283
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

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

h) «Estado-Membro de inscrição», o 
Estado-Membro em que o doente seja uma 
pessoa segurada ou o Estado-Membro em 
que o doente reside se este Estado-
Membro não for o mesmo que o atrás 
referido;

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com o disposto no Regulamento (CE) n.º 883/2004.

Alteração 284
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl
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Alteração 285
Marianne Thyssen

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) “dispositivo médico”, um dispositivo 
médico tal como definido pela Directiva 
93/42/CEE ou a Directiva 90/385/CEE ou 
a Directiva 98/79/CE.

Or. nl

Justificação

A aquisição de bens no quadro de cuidados de saúde (por exemplo, os dispositivos médicos) 
foi objecto do acórdão Decker (no caso específico, uns óculos), pelo que este deve ser 
incluído numa directiva com vista a codificar os acórdãos Kohll e Decker.

Alteração 286
Marianne Thyssen

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

Texto da Comissão Alteração

i-B) “bem no quadro de cuidados de 
saúde”, um bem utilizado com vista a 
preservar ou melhorar o estado de saúde
de alguém, nomeadamente, os dispositivos 
médicos e os medicamentos;

Or. nl

Justificação

A aquisição de bens no quadro de cuidados de saúde (por exemplo, os dispositivos médicos) 
foi objecto do acórdão Decker (no caso específico, uns óculos), pelo que este deve ser 
incluído numa directiva com vista a codificar os acórdãos Kohll e Decker.
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Alteração 287
John Bowis

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

Texto da Comissão Alteração

j-A) "dispositivo médico, um dispositivo 
médico tal como é definido na Directiva 
93/42/CEE do Conselho, de 14 de Junho 
de 1993, relativa aos dispositivos médicos, 
na Directiva 90/385/CE do Conselho, de 
20 de Junho de 1990, relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-
Membros respeitantes aos dispositivos 
medicinais implantáveis activos, ou na 
Directiva 98/79/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro 
de 1998, relativa aos dispositivos médicos 
de diagnóstico in vitro;

Or. en

Alteração 288
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

j-A) "dispositivo médico, um dispositivo 
médico tal como é definido na Directiva 
93/42/CEE do Conselho, de 14 de Junho 
de 1993, relativa aos dispositivos médicos, 
na Directiva 90/385/CE do Conselho, de 
20 de Junho de 1990, relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-
Membros respeitantes aos dispositivos 
medicinais implantáveis activos, ou na 
Directiva 98/79/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro 
de 1998, relativa aos dispositivos médicos 
de diagnóstico in vitro;
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Or. en

Justificação

É necessária uma definição de dispositivo médico.

Alteração 289
Dagmar Roth-Behrendt

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

Texto da Comissão Alteração

k-A) "tecnologia da saúde", um 
medicamento ou um dispositivo médico ou 
procedimentos médicos ou cirúrgicos, 
bem como medidas de prevenção, 
diagnóstico ou tratamento de doenças 
utilizadas na prestação de cuidados de 
saúde; 

Or. en

Justificação

Esta nova definição torna-se necessária na medida em que os artigos 5.º e 17.º se referem às 
tecnologias da saúde.

Alteração 290
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

k-A) "tecnologia de saúde", um 
medicamento ou um dispositivo médico ou
procedimentos médicos ou cirúrgicos, 
bem como medidas de prevenção, 
diagnóstico ou tratamento de doenças 
utilizadas na prestação de cuidados de 
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saúde;

Or. en

Justificação

É necessária uma definição de tecnologia da saúde.

Alteração 291
Iles Braghetto

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment.  It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”. 
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Alteração 292
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

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

l) no contexto dos cuidados de saúde 
transfronteiriços, os «danos» são 
definidos em função do quadro jurídico 
do Estado-Membro em que se processa o 
tratamento, pelo que o seu conceito pode 
variar de um Estado-Membro para outro.

Or. en

Alteração 293
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

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

l) no contexto dos cuidados de saúde 
transfronteiriços, os «danos» são 
definidos em função do quadro jurídico 
do Estado-Membro em que se processa o 
tratamento.

Or. en

Justificação

A definição de danos deve ter em conta o facto de os sistemas jurídicos dos Estados-Membros 
preverem diferentes conceitos de danos. A fim de evitar confusão, os doentes sujeitos a 
tratamento devem ser abrangidos pela definição jurídica de "danos" utilizada no Estado-
Membro em que se processa o tratamento.
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Alteração 294
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

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

l) «danos», aquilo que é definido como tal 
na legislação do Estado-Membro em que 
se processa o tratamento.

Or. en

Alteração 295
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

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

l) «danos», os efeitos nocivos decorrentes 
ou relacionados com a prestação de 
cuidados de saúde,

Or. hu

Justificação

Em nosso entender, a definição do termo "danos" utilizada na proposta de directiva não é 
suficientemente precisa, podendo dar origem a uma interpretação juridicamente muito 
abrangente. Uma definição mais precisa e baseada no direito civil servirá melhor os 
interesses dos doentes e dos Estados-Membros. Não se percebe por que razão é que a 
directiva utiliza a menção "lesões" juntamente com "resultados adversos". Sugerimos 
igualmente o aditamento da expressão "efeitos nocivos decorrentes ou relacionados com a 
prestação de cuidados de saúde". 
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Alteração 296
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 4 - alínea l)

Texto da Comissão Alteração

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

l) «danos», os resultados adversos para a 
saúde ou lesões resultantes da prestação de 
cuidados de saúde e ligados, 
exclusivamente, à insuficiência de meios 
utilizados pelos profissionais da saúde a 
quem incumbe a responsabilidade de tudo 
fazer para restabelecer o estado de saúde 
do doente. 

Or. fr

Justificação

É necessário especificar os danos em causa e que, no domínio dos cuidados de saúde, certas 
intervenções podem ter consequências médicas graves em função do estado de saúde do 
doente.

Alteração 297
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl

Justificação

A definição de «danos» proposta pela Comissão é demasiado ampla. Ela daria aos doentes -
nos termos do n.º 1, alínea d), do artigo 5.º - o direito de obter uma compensação sem que 
houvesse qualquer negligência ou erro médico, como é actualmente exigido pela legislação 
de muitos Estados-Membros. 



AM\766244PT.doc 67/68 PE418.304v01-00

PT

Alteração 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

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

l) «danos», os resultados adversos para a 
saúde ou lesões resultantes da prestação de 
cuidados de saúde que possam estar 
unicamente relacionados com a obrigação 
de diligência do profissional da saúde.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que os danos estão relacionados com os cuidados de saúde e que resultam 
claramente de um acto de um profissional da saúde não obstante o resultado do tratamento.

Alteração 299
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

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

l) «danos», os resultados adversos ou 
lesões resultantes da prestação de cuidados 
de saúde, tal como definidos na legislação 
nacional dos Estados-Membros.

Or. nl

Justificação

Em conformidade com o princípio da subsidiariedade, cabe aos Estados-Membros 
determinar a regulamentação mais pormenorizada dos mecanismos relativos a danos 
resultantes da prestação de cuidados de saúde. Isto aplica-se “a fortiori” à determinação da 
extensão dos danos que podem ser objecto de reparação. Com efeito, diversos Estados-
Membros possuem nos seus sistemas de responsabilidade objectiva um limiar que determina 



PE418.304v01-00 68/68 AM\766244PT.doc

PT

que apenas os danos “consideráveis” são elegíveis para reparação.

Alteração 300
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

l-A) «Registo médico do doente» ou 
«historial clínico», o conjunto de 
documentos com todo o tipo de dados, 
exames e informações sobre a situação e a 
evolução clínica de um doente ao longo 
do processo de assistência.

Or. es

Justificação

Este termo surge ao longo da proposta de directiva, sendo, portanto, necessário incluir uma 
definição do mesmo.
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