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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A relatora acolhe com agrado a maior certeza jurídica criada pelas decisões do Tribunal de 
Justiça sobre o direito de os pacientes receberem cuidados de saúde noutro Estado-Membro 
que não o seu. Sublinha que se trata de uma questão de importância directa para a vida 
quotidiana e o bem-estar de muitos cidadãos da UE, especialmente tendo em conta o perfil da 
população em envelhecimento.

A relatora confirma a escolha da base jurídica e considera que a proposta de directiva respeita 
o princípio da subsidiariedade. A directiva deve servir para proteger os sistemas nacionais de 
saúde e afastar preocupações acerca do impacto da directiva proposta sobre o futuro 
financiamento dos mesmos.

A relatora regista ainda a importância da interacção da directiva com o Regulamento n.º
1408/711 e o papel complementar à mesma que irá desempenhar. Na realidade é importante 
notar que a proposta não procura substituir o quadro existente para os cuidados de saúde 
transfronteiriços que aquele regulamento estabelece. De facto, o Regulamento n.º 1408/71 
organiza a coordenação dos regimes nacionais de segurança social, enquanto que as 
disposições relativas aos direitos consagrados na directiva proposta e no Regulamento n.º
1408/71 constituem mecanismos alternativos para a assunção de custos médicos efectuados 
noutros Estados-Membros. Daí resulta que o doente tem uma opção: uma pessoa segurada 
beneficia do mecanismo do regulamento ou pode optar pelo sistema da directiva proposta.

A directiva proposta dará aos cidadãos da UE o direito de procurarem cuidados não
hospitalares noutro Estado-Membro sem terem que obter autorização prévia dos seus regimes 
de saúde nacionais. Os doentes terão que pagar primeiro para os cuidados e procurar 
posteriormente obter reembolso por parte dos seus sistemas nacionais de saúde. Ao abrigo da 
proposta, o reembolso cobrirá os custos dos cuidados que o sistema de segurança social 
nacional teria pago caso houvessem sido prestados no território nacional.

Tendo em conta o facto de a directiva suscitar algumas questões de direito privado 
internacional (os pedidos podem surgir tanto da responsabilidade contratual como da extra-
contratual no decurso da prestação de cuidados médicos), a relatora esforçou-se por sublinhar 
que as regras comunitárias sobre a jurisdição e o direito aplicável valem. Não há 
incompatibilidade quer com o Regulamento Roma I2 nem com o Roma II3.

Posto isto, a relatora sublinharia um aspecto "inacabado" na medida em que o Parlamento 
aguarda um estudo prometido pela Comissão sobre as lesões pessoais. Tendo em mente este 
aspecto, considerou adequado incluir na directiva proposta um considerando sobre os danos 
retirado do Regulamento Roma II.

                                               
1 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 e suas famílias que se deslocam no interior da Comunidade, JO L 
148 de 5.6.1974, p. 35.
2 Regulamento (CE) n.º 593/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de Junho de 2008 sobre a lei 
aplicável às obrigações contratuais (Roma I), JO L 177 de 4.7.2008, p. 6.
3 Regulamento (CE) n.º 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Julho de 2007 relativo à lei 
aplicável às obrigações extracontratuais (Roma II), JO L 199 de 31.7.2007, p. 40.



PE418.180v01-00 4/11 PA\761580PT.doc

PT

Finalmente, no que respeita à jurisdição e à aplicação do Regulamento Bruxelas I1, a relatora 
é de opinião que, quando se verifiquem as condições definidas na decisão do Tribunal no 
processo Odenbreit2, uma pessoa que tenha sofrido danos em caso de negligência médica 
deve poder interpor uma acção directamente contra a sua seguradora no Estado-Membro em 
que a pessoa prejudicada tenha o seu domicílio.

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Não obstante o que antecede, no 
caso de pedidos com base na 
responsabilidade contratual ou extra-
contratual, o direito aplicável deve ser 
determinado de acordo com o disposto no 
Regulamento (CE) n.º593/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 17 
de Junho de 2008 sobre a lei aplicável às 
obrigações contratuais (Roma I)1 e no 
Regulamento (CE) n.º 864/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 11 
de Julho de 2007 sobre o direito aplicável 
às obrigações extra-contratuais (Roma
II)2. A jurisdição deve ser determinada de 
acordo com o disposto no Regulamento
(CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 
Dezembro de 2000relativo à competência 
judiciária, ao reconhecimento e à
execução de decisões em matéria civil e 
comercial3, entendendo-se que, estando 
preenchidas as condições, as partes que 
tenham sofrido danos podem interpor 
uma acção directamente contra a sua 

                                               
1 Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho de 22 de Dezembro de 2000 relativo à competência judiciária, ao 
reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, JO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
2 Processo C-463/06 FBTO Schadeverzekering contra Odenbreit, Colectânea 2007, vol. I-11321.
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seguradora no Estado-Membro em que 
tenham o seu domicílio.
1JO L 177, 4.7.2008, p. 6.
2JO L 199, 31.7.2007, p. 40.
3JO L 12, 16.1.2001, p. 1.

Or. en

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) De acordo com as normas 
nacionais actuais sobre a compensação a 
atribuir às vítimas de negligência médica, 
ao quantificar os danos por lesões 
corporais em casos em que o tratamento 
médico tenha sido efectuado noutro 
Estado-Membro que não o da residência 
habitual da vítima, o tribunal competente 
deve ter em consideração todas as 
circunstâncias reais relevantes da vítima 
específica, incluindo em especial as 
perdas reais e os custos pós-tratamento e 
cuidados médicos posteriores.

Or. en

Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

e) os prestadores de cuidados de saúde 
possuem um seguro de responsabilidade 
profissional, ou dispõem de uma garantia 
ou outra disposição equivalente ou 
essencialmente comparável quanto ao seu 
objectivo, adaptados à natureza e dimensão 
do risco existente, para os tratamentos 

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

Or. en

Justificação

A preocupação é que as palavras suprimidas poderiam legitimar a prestação de regimes de 
reembolso discricionários.

Alteração 4

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Todas as medidas adoptadas pelos 
Estados-Membros, ao aplicar este artigo, 
respeitarão as disposições da Directiva 
2005/36/CE, relativa ao reconhecimento 
das qualificações profissionais, e da 
Directiva 2000/31/CE, relativa a certos 
aspectos legais dos serviços da sociedade 
de informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este assunto é tratado no n.º 3 do artigo 3º.

Alteração 5

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantirão que 
quaisquer decisões administrativas 
relacionadas com a utilização de cuidados 
de saúde noutro Estado-Membro possam 
ser objecto de recurso administrativo e
contestadas judicialmente, incluindo
através da adopção de medidas cautelares.

5. Os Estados-Membros garantirão que 
quaisquer decisões administrativas 
relacionadas com a utilização de cuidados 
de saúde noutro Estado-Membro possam 
ser objecto de toda a gama de vias de 
recurso, incluindo recurso administrativo e
judicial e acesso a um processo de 
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urgência através da adopção de medidas 
cautelares.

Or. en

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros de inscrição 
garantirão a existência de mecanismos para 
fornecer aos doentes, automaticamente, 
informação sobre a prestação de cuidados 
de saúde nos outros Estados-Membros, e os 
termos e condições aplicáveis, incluindo 
em caso de danos causados pelos cuidados 
de saúde recebidos noutro Estado-Membro,
especialmente no que respeita a 
disposições existentes ao abrigo da alínea 
e) do n.º 1 do artigo 5º. e aos níveis 
prováveis de compensação.

Or. en

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode estabelecer um 
formato uniforme para a informação prévia 
referida no n.º 1, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
19.º.

3. A Comissão estabelecerá um formato 
uniforme para a informação prévia referida 
no n.º 1, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
19.º.

Or. en
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Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Regras aplicáveis aos cuidados de saúde 
prestados noutro Estado-Membro

Regras aplicáveis aos cuidados de saúde 
prestados noutro Estado-Membro e ao 

direito aplicável a quaisquer pedidos que 
surjam com base na responsabilidade 

contratual ou extra-contratual

Or. en

Justificação

É necessário distinguir neste artigo entre as regras aplicáveis à prestação de cuidados de 
saúde e o direito aplicável aos pedidos que possam decorrer da prestação desses serviços.

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Na medida em que a prestação de 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro
que não aquele em que o doente está 
segurado dê origem a pedidos baseados 
na responsabilidade contratual ou extra-
contratual, o direito aplicável determinar-
se-á de acordo com o disposto no 
Regulamento (CE) n.º 593/2008 e no
Regulamento (CE) n.º 864/2007. A 
competência judicial será determinada 
nos termos do disposto no Regulamento
(CE) n.º 44/2001, entendendo-se que, 
quando se encontrarem preenchidas as 
condições, as partes lesadas podem 
interpor uma acção directamente contra a 
sua seguradora no Estado-Membro em 
que tenham o seu domicílio.

Or. en

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Este artigo não se aplica ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta matéria está abrangida pela disposição expressa do n.º 3 do artigo 3º.
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Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) dar informações e assistência aos 
doentes, como partes lesadas, quando 
interponham uma acção directamente 
contra a sua seguradora no 
Estado-Membro em que têm domicílio.

Or. en

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros prestarão a 
assistência mútua necessária à aplicação da 
presente directiva, em cooperação com as 
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presente directiva. autoridades regionais e locais quando 
estas forem responsáveis pelo sistema de 
cuidados de saúde.

Or. en
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