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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1) Contexto

É importante distinguir claramente o âmbito de aplicação desta proposta de directiva, de 
forma a evitar qualquer confusão ou amálgama. Esta directiva visa apenas a mobilidade dos 
doentes. Não abrange a mobilidade dos profissionais. Não se trata, por conseguinte, de aplicar 
a Directiva "Serviços" ao domínio da saúde.
De um modo geral, os doentes desejam beneficiar de cuidados de saúde de qualidade que se 
encontrem o mais próximo possível e que possam ser obtidos com celeridade. Em certos 
casos, porém, é noutro Estado-Membro que se podem encontrar os melhores cuidados. Os 
doentes poderão então deslocar-se ao exterior para aí obter serviços de saúde de melhor 
qualidade, mais rápidos ou mais baratos. 

Antes de terem acesso a estes cuidados de saúde, necessitam de dispor de informações que 
lhes permitam saber se os diferentes serviços são de boa qualidade, disponíveis e adequados; 
importa igualmente que o processo administrativo a seguir seja claro. Além disso, quando os 
doentes decidem efectivamente ir tratar-se ao estrangeiro, é essencial garantir uma adequada 
protecção do seu bem-estar e da sua segurança.

O contexto actual caracteriza-se por uma interdependência crescente dos sistemas e políticas 
de saúde do conjunto da União Europeia.
Esta evolução é explicável por numerosos factores, nomeadamente a maior circulação dos 
doentes e dos profissionais na UE (facilitada pelos acórdãos do Tribunal de Justiça Europeu), 
as expectativas comuns da população do conjunto da União ou, ainda, a difusão das novas 
tecnologias e técnicas médicas para as tecnologias da informação

2) Debilidades do sistema actual em prejuízo dos doentes 

Impera, no entanto, uma incerteza jurídica. O Tribunal de Justiça desenvolveu uma 
jurisprudência que, em certos aspectos, é contraditória e cuja aplicação, aliás, não é 
homogénea em todos os Estados-Membros.

Por conseguinte, é necessário clarificar a jurisprudência do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias sobre alguns destes acórdãos:
- Todos os cuidados não hospitalares a que um cidadão pode recorrer no seu Estado-Membro 
deverão poder igualmente ser-lhe ministrados, sem autorização prévia, em qualquer outro 
Estado-Membro. Ser-lhe-ão reembolsados até um máximo do montante reembolsado ao 
abrigo do sistema em que está inscrito. No que se refere aos cuidados hospitalares, é 
necessária uma autorização prévia do sistema onde está inscrito o doente. Esta autorização 
deve ser concedida caso o sistema de saúde não possa prestar o referido cuidado num prazo 
medicamente aceitável, tendo em conta o estado de saúde da pessoa. Também neste caso, o 
interessado será reembolsado, pelo menos, ao nível de reembolso previsto pelo sistema de 
saúde do doente.
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- Reafirma a competência nacional para as questões de organização de cuidados de saúde e de 
segurança social.

- Permite a manutenção da autorização prévia para os cuidados hospitalares que são mais 
complexos e mais dispendiosos e, por conseguinte, a capacidade de regulação e planeamento 
dos Estados-Membros.

Não se trata de harmonizar os sistemas de saúde ou os regimes de segurança social dos 
Estados-Membros mas, pelo contrário, de reforçar a segurança jurídica dos doentes e 
melhorar as situações verificadas nos Estados-Membros.

Contudo, devemos interrogar-nos sobre a questão de saber se a directiva está suficientemente 
atenta aos casos concretos que retiram quotidianamente qualidade de vida aos nossos 
concidadãos. Os principais interessados renunciam, por vezes, perante tal complexidade, a 
exercer os seus direitos. Tudo deve ser feito para informar os doentes, nomeadamente sobre as 
redes europeias de referência definidas ao artigo 15.º da directiva relativa aos procedimentos. 

3) A necessidade de agir
Ao enquadrar e codificar a jurisprudência do Tribunal de Justiça, a directiva dará mais 
coerência e mais clareza aos direitos concretos dos doentes. Em caso algum, a mobilidade dos 
doentes deve ser um pretexto para o "dumping" entre os sistemas de saúde ou para degradar a 
segurança dos cuidados de saúde.
Convém assegurar a segurança jurídica e apoiar a cooperação entre os sistemas de saúde 
nacionais, sempre no interesse dos doentes. Para tal, é importante melhorar as disposições 
sobre a garantia de acesso dos doentes à informação e a legitimidade das fontes de informação 
sobre a oferta de cuidados de saúde, os produtos farmacêuticos e os tratamentos médicos. 

A Comissão Europeia propõe, aliás, a criação de uma rede que associe as autoridades ou 
órgãos nacionais responsáveis pela avaliação das tecnologias da saúde (HTA) com vista a 
uma utilização óptima das novas tecnologias que permita assegurar cuidados de saúde 
seguros, eficazes e de qualidade. Caso venha a ser apoiada esta ideia, poderiam ser 
completadas as modalidades desta rede. 

De igual modo, julgamos ser essencial garantir uma maior cooperação dos serviços médicos 
de emergência a fim de reforçar a sua coordenação. Esta necessidade é ainda mais óbvia nas 
zonas transfronteiriças.
Para além da problemática dos cuidados de saúde transfronteiriços, esta iniciativa deveria 
permitir identificar os desafios e as necessárias reformas dos cuidados de saúde.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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:
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Alteração 1

Proposta de directiva
Título 

Texto da Comissão Alteração

Proposta de DIRECTIVA DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativa à aplicação dos 
direitos dos doentes em matéria de
cuidados de saúde transfronteiriços

Proposta de DIRECTIVA DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativa à aplicação dos 
direitos dos doentes ao acesso a cuidados 
de saúde seguros, de elevada qualidade e 
eficazes, em condições de equidade

Justificação

Propõe-se que a proposta de Directiva não se centre na abordagem da mobilidade dos 
pacientes, mas antes em três eixos fundamentais nos quais a Comissão Europeia afirma 
estruturá-la: princípios comuns a todos os sistemas de cuidados de saúde da UE, cooperação 
europeia no âmbito da saúde e quadro específico em matéria de prestação de cuidados de 
saúde transfronteiriços.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A presente directiva sobre a aplicação 
dos direitos dos doentes em matéria de 
cuidados de saúde transfronteiriços 
abrange todos os tipos de cuidados de 
saúde. Como confirmado pelo Tribunal de 
Justiça, nem a sua natureza especial, nem a 
forma como estão organizados ou são 
financiados, podem excluir os serviços de 
saúde do âmbito do princípio fundamental 
da liberdade de circulação. No que diz 
respeito aos cuidados a longo prazo, a 
directiva não se aplica à assistência e apoio 
às famílias ou indivíduos que se 
encontrem, durante um longo período de 
tempo, em particular situação de 
necessidade. Por exemplo, a presente 
directiva não se aplica a lares ou à 

(9) A presente directiva sobre a aplicação 
dos direitos dos doentes em matéria de 
cuidados de saúde transfronteiriços
abrange todos os tipos de cuidados de 
saúde. Como confirmado pelo Tribunal de 
Justiça, nem a sua natureza especial, nem a 
forma como estão organizados ou são 
financiados, podem excluir os serviços de 
saúde do âmbito do princípio fundamental 
da liberdade de circulação. No que diz 
respeito aos cuidados a longo prazo, a 
directiva não se aplica à assistência e apoio 
às famílias ou indivíduos que se 
encontrem, durante um longo período de 
tempo, em particular situação de 
necessidade de cuidados de saúde, 
assistência, acompanhamento ou ajuda, 
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assistência fornecida a pessoas idosas ou 
crianças por assistentes sociais, voluntários 
ou outros profissionais que não sejam 
profissionais de saúde.

na medida em que se trate de prestações 
ou auxílios proporcionados no âmbito da 
segurança social. Trata-se, sobretudo, da 
prestação de cuidados de longa duração 
considerados necessários para que as 
pessoas que deles carecem possam viver 
de forma tão plena e independente quanto 
possível. Por exemplo, a presente directiva 
não se aplica a lares ou à assistência 
fornecida a pessoas idosas ou crianças por 
assistentes sociais, voluntários ou outros 
profissionais que não sejam profissionais 
de saúde.

Justificação

Esta alteração visa precisar que os serviços na área da assistência social ou de cuidados, da 
reabilitação com vista a retomar o trabalho e de cuidados de longa duração estão excluídos 
do âmbito da presente directiva.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

As competências relativas à organização dos cuidados de saúde, de acordo com o artigo 
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152.º TEC, são da exclusiva responsabilidade dos Estados-Membros 

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

É essencial que um doente que se encontre num outro Estado-Membro que não o seu Estado
de residência possa beneficiar de serviços de saúde e de medicamentos ainda que os mesmos 
não se encontrem disponíveis no Estado-Membro de inscrição.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) A evolução constante da ciência 
médica e das tecnologias da saúde 
representa simultaneamente uma 
oportunidade e um desafio para os sistemas 
de saúde dos Estados-Membros. A 
cooperação na avaliação das novas
tecnologias da saúde pode ajudar os 
Estados-Membros ao gerar economias de 
escala e evitar duplicações de esforços, 
além de fornecer uma base de 
conhecimentos mais adequada, que 

(43) A evolução constante da ciência 
médica e das tecnologias da saúde 
representa simultaneamente uma 
oportunidade e um desafio para os sistemas 
de saúde dos Estados-Membros. No 
entanto, a avaliação das tecnologias da 
saúde, bem como a eventual restrição do 
acesso às novas tecnologias resultante de 
certas decisões de organismos 
administrativos, suscitam diversas 
questões fundamentais de sociedade, que 
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permite optimizar a utilização das novas 
tecnologias e melhorar a segurança, a 
qualidade e a eficácia dos cuidados de 
saúde. Contribui, igualmente, para a 
realização do mercado interno, ao 
maximizar a rapidez e a dimensão da 
divulgação das inovações da ciência 
médica e das tecnologias da saúde. Esta 
cooperação exige a criação de estruturas 
sustentadas, que envolvam todas as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros e que se baseiem nos projectos-
piloto existentes.

requerem a contribuição de um vasto 
grupo de agentes envolvidos, bem como a 
instauração de um modelo viável de boa 
governação. Por conseguinte, a 
cooperação deveria incluir não só as 
autoridades competentes de todos os 
Estados-Membros, mas também todos os 
agentes envolvidos, incluindo os 
profissionais da saúde, os representantes 
dos doentes e os industriais. Além disso, 
esta cooperação deveria estar baseada em 
princípios viáveis de boa governação, 
como a transparência, a abertura, a 
objectividade e a imparcialidade dos 
procedimentos. A Comissão deveria 
garantir que o direito de participação 
nesta rede fosse exclusivamente 
restringido aos organismos de avaliação 
das tecnologias da saúde que aderem a 
estes princípios.

Justificação

O intercâmbio de informações entre organismos de avaliação das tecnologias da saúde 
pressupõe e requer a aplicação de princípios de boa prática (como a boa governação, a 
transparência e a participação de agentes envolvidos) nas avaliações conduzidas pelos 
Estados-Membros. As avaliações das tecnologias da saúde devem, por conseguinte, 
preencher critérios de abertura e de objectividade e devem estar baseados no diálogo e no 
envolvimento dos agentes interessados, incluindo os doentes e os industriais.

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Em particular, deverão ser conferidos 
poderes à Comissão para adoptar as 
seguintes medidas: elaborar uma lista dos 
tratamentos que, além dos tratamentos em 
regime de internamento, ficarão sujeitos às 
mesmas disposições aplicáveis aos 
cuidados de saúde hospitalares; definir as 
medidas de acompanhamento, para excluir 
certas categorias de medicamentos ou 
substâncias da obrigação de 

(45) Em particular, deverão ser conferidos 
às autoridades competentes dos 
Estados-Membros poderes para adoptar as 
seguintes medidas: elaborar uma lista dos 
tratamentos que, além dos tratamentos em 
regime de internamento, ficarão sujeitos às 
mesmas disposições aplicáveis aos 
cuidados de saúde hospitalares; definir as 
medidas de acompanhamento, para excluir 
certas categorias de medicamentos ou 
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reconhecimento das receitas médicas 
emitidas nos outros Estados-Membros;
estabelecer uma lista dos critérios e 
condições específicos que as redes 
europeias de referência deverão cumprir; 
determinar o procedimento de criação das 
redes europeias de referência. Dado que 
têm um alcance geral e se destinam a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, ou a completar esta 
directiva mediante o aditamento de novos 
elementos não essenciais, estas medidas 
devem ser aprovadas no âmbito do 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

substâncias da obrigação de 
reconhecimento das receitas médicas 
emitidas nos outros Estados-Membros;

Alteração 7

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, garantindo 
simultaneamente um acesso equitativo 
dos cidadãos da União a estes cuidados e 
respeitando as competências nacionais em 
matéria de organização e prestação de 
cuidados de saúde.

Alteração 8

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 

A presente directiva aplica-se à prestação 
dos cuidados de saúde, definida no artigo 
4.º, que não esteja garantida pelo 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
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cuidados de saúde públicos e privados. de Abril de 2004, sobre a coordenação dos 
sistemas de segurança social1.
___________
1JO L 166 de 30.04.04, p. 1.

Justificação
Ao sobrepor a Directiva e os Regulamentos, permite-se estabelecer dois sistemas paralelos 
para os cuidados de saúde transfronteiriços: de acordo com as regulamentações de 
coordenação da segurança social e esta nova directiva, gera-se uma insegurança jurídica. 
Convém que fiquem bem demarcados os limites entre o âmbito de aplicação do Regulamento 
883/2004 e a presente directiva. 

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva não se aplica a 
serviços orientados principalmente para
os cuidados de longa duração. Estes 
incluem, em particular, os serviços 
prestados durante um período prolongado 
que se destinam a assistir as pessoas que 
necessitam de ajuda nos actos habituais 
da sua vida quotidiana.

Justificação

Esta alteração visa precisar que os serviços na área da assistência social ou de cuidados, da 
reabilitação com vista a retomar o trabalho e de cuidados de longa duração estão excluídos 
do âmbito da presente directiva.

Alteração 10

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», qualquer serviço 
de saúde prestado a doentes tendo em vista 
avaliar, manter ou restabelecer o seu 
estado de saúde. Para efeitos do disposto 
nos artigos 6.º a 11.º, entende-se por 
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prestado e financiado a nível nacional 
(público ou privado);

"cuidados de saúde" os tratamentos que 
figuram nas prestações de cuidados de 
saúde previstas na legislação do Estado-
Membro de inscrição.

Alteração 11

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;

Justificação

Tal como para o considerando 10, 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.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) «pessoa segurada»: (g) «pessoa segurada», uma pessoa 
segurada segundo a definição da 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 
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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;

Justificação

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

Alteração 13

Proposta de directiva
Capítulo II – título 

Texto da Comissão Alteração

AUTORIDADES DOS ESTADOS-
MEMBROS RESPONSÁVEIS PELA 
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS 
COMUNS NO DOMÍNIO DOS 
CUIDADOS DE SAÚDE

ESTADOS-MEMBROS RESPONSÁVEIS
PELA OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS COMUNS NO DOMÍNIO 
DOS CUIDADOS DE SAÚDE

Justificação

A utilização do termo "autoridades" obrigaria necessariamente à definição das mesmas. 

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Responsabilidades das autoridades do 
Estado-Membro de tratamento

Responsabilidades do Estado-Membro de 
tratamento

Justificação

Supressão por motivos de coerência com a redacção da proposta de alteração do título do 
capítulo II.

Alteração 15
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Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros de tratamento são 
responsáveis pela organização e prestação 
dos cuidados de saúde. Neste contexto, e 
tendo em conta os princípios da 
universalidade, do acesso a cuidados de 
elevada qualidade, da equidade e da 
solidariedade, definirão normas claras de 
qualidade e segurança para os cuidados 
de saúde prestados no seu território, e 
garantirão que:

1. Quando são fornecidos num Estado-
Membro diferente do Estado de inscrição 
do doente, os cuidados de saúde são 
prestados em conformidade com a 
legislação do Estado-membro onde tem 
lugar o tratamento. Os cuidados de saúde 
são prestados segundo as normas e 
indicações de qualidade e de segurança 
definidas pelo Estado-Membro onde tem 
lugar o tratamento. O Estado-Membro de 
tratamento garantirá que:

Justificação

Esta reformulação reforça o princípio de que a organização e a prestação de cuidados de 
saúde são da competência nacional dos Estados-Membros. Os princípios de universalidade, 
qualidade, equidade e solidariedade dos cuidados de saúde devem ser inscritos no artigo 1.º 
relativo aos objectivos da directiva.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

É importante que os padrões de qualidade cubram também os serviços médicos de 
emergência.
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Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

b) a aplicação prática dessas normas pelos 
prestadores de cuidados de saúde é 
controlada regularmente e que são 
aplicadas medidas correctivas quando não 
são respeitadas as normas apropriadas, 
tendo em conta os progressos verificados 
nas ciências médicas e nas tecnologias da 
saúde;

b) a aplicação prática dessas normas pelos 
prestadores de cuidados de saúde e pelos 
serviços médicos de emergência é 
controlada e avaliada regularmente e que 
são aplicadas medidas correctivas quando 
não são respeitadas as normas apropriadas, 
tendo em conta os progressos verificados 
nas ciências médicas e nas tecnologias da 
saúde;

Justificação

É importante que os padrões de qualidade cubram também os serviços médicos de 
emergência.

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 5 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação

É preferível suprimir este número dado que o desenvolvimento de orientações pela Comissão 
interfere directamente com as competências nacionais exclusivas nos domínios da 
organização e da prestação de cuidados de saúde.

Alteração 19
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Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto na presente 
directiva, nomeadamente nos artigos 7.°, 
8.° e 9.°, o Estado-Membro de inscrição 
garantirá que as pessoas seguradas que se 
desloquem a outro Estado-Membro tendo 
em vista a realização de cuidados de saúde 
nesse Estado ou que pretendam receber 
cuidados de saúde prestados noutro Estado-
Membro, não serão impedidas de 
beneficiar desses cuidados de saúde, 
quando os cuidados em causa estejam 
abrangidos pelas prestações previstas na 
legislação do Estado-Membro de inscrição 
a que a pessoa segurada tem direito. O 
Estado-Membro de inscrição reembolsará à 
pessoa segurada os custos que seriam 
pagos pelo seu regime obrigatório de 
segurança social, caso fossem prestados 
cuidados de saúde idênticos ou 
semelhantes no seu território. Em qualquer 
caso, compete ao Estado-Membro de 
inscrição determinar os cuidados de saúde 
a pagar, independentemente do local em 
que tenham sido prestados.

1. Sem prejuízo do disposto na presente 
directiva, nomeadamente nos artigos 7.°, 
8.° e 9.°, o Estado-Membro de inscrição 
garantirá que as pessoas seguradas que se 
desloquem a outro Estado-Membro tendo 
em vista a realização de cuidados de saúde 
nesse Estado ou que pretendam receber 
cuidados de saúde prestados noutro Estado-
Membro, não serão impedidas de 
beneficiar desses cuidados de saúde, 
quando os cuidados em causa estejam 
abrangidos pelas prestações previstas na 
legislação do Estado-Membro de inscrição 
a que a pessoa segurada tem direito. O 
Estado-Membro de inscrição reembolsará à 
pessoa segurada os custos que seriam 
pagos pelo seu regime obrigatório de 
segurança social, caso fossem prestados 
cuidados de saúde idênticos ou 
semelhantes no seu território. Os doentes 
terão direito ao reembolso no caso de 
métodos de tratamento que não sejam 
reembolsados no próprio Estado-Membro, 
desde que o Estado-Membro de 
acolhimento preveja tal reembolso e o 
método seja reconhecido pela ciência 
médica internacional.

Justificação

Os Estados-Membros devem ter o direito de organizar os seus sistemas de segurança social. 
No entanto, o método de tratamento utilizado depende muitas vezes da prática seguida pelos 
profissionais de saúde de acordo com a sua formação e especialização. Esta circunstância 
não deve constituir um princípio orientador na determinação do reembolso, o qual deve sim 
depender dos resultados que se obtiveram em relação ao doente. Tal não afecta nos níveis de 
reembolso, mas confere mais liberdade de escolha aos doentes, aspecto que se reveste de 
particular importância para as pessoas afectadas por doenças novas ou raras.

Alteração 20
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Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Um nacional de um Estado-
Membro poderá inscrever-se num 
regime de seguro de doença de um 
Estado-Membro diferente do Estado de 
residência, pagando as respectivas 
contribuições.

Justificação

Para que os cidadãos que se encontrem num Estado-Membro que não o seu Estado de 
residência possam beneficiar de cuidados de saúde nesse Estado, importa que os mesmos 
tenham acesso ao respectivo regime de seguro de doença.

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os custos dos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro serão 
reembolsados pelo Estado-Membro de 
inscrição, em conformidade com as 
disposições da presente directiva, num 
nível equivalente ao reembolso devido 
caso fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no Estado-
Membro de inscrição, sem exceder contudo 
os custos reais dos cuidados de saúde 
recebidos.

2. Os custos dos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro serão 
reembolsados pelo Estado-Membro de 
inscrição, em conformidade com as 
disposições da presente directiva, num 
nível equivalente ao reembolso devido em 
relação a uma patologia idêntica no 
Estado-Membro de inscrição, sem exceder 
contudo os custos reais dos cuidados de 
saúde recebidos.

Justificação

Os Estados-Membros devem ter o direito de organizar os seus sistemas de segurança social. 
No entanto, o método de tratamento utilizado depende muitas vezes da prática seguida pelos 
profissionais de saúde de acordo com a sua formação e especialização. Esta circunstância 
não deve constituir um princípio orientador na determinação do reembolso, o qual deve sim 
depender dos resultados que se obtiveram em relação ao doente. Tal não afecta nos níveis de 
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reembolso, mas confere mais liberdade de escolha aos doentes, aspecto que se reveste de 
particular importância para as pessoas afectadas por doenças novas ou raras.

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Aos doentes que se desloquem a outro 
Estado-Membro para receberem cuidados 
de saúde ou que procurem receber 
cuidados de saúde fornecidos noutro 
Estado-Membro será garantido o acesso 
aos seus registos médicos, em 
conformidade com as medidas nacionais de 
execução das disposições comunitárias 
sobre a protecção dos dados pessoais, em 
particular as Directivas 95/46/CE e 
2002/58/CE.

5. Aos doentes que se desloquem a outro 
Estado-Membro para receberem cuidados 
de saúde ou que procurem receber 
cuidados de saúde fornecidos noutro 
Estado-Membro será garantido o acesso 
aos seus registos médicos, em 
conformidade com as medidas nacionais de 
execução das disposições comunitárias 
sobre a protecção dos dados pessoais, em 
particular as Directivas 95/46/CE e 
2002/58/CE. Os dados apenas serão 
transmitidos com o consentimento escrito 
explícito do doente ou da família do 
doente. 

Justificação

É essencial que os dados apenas sejam transmitidos com o consentimento escrito explícito do 
doente ou da família do doente.

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Serão adoptadas as medidas 
necessárias para permitir aos cidadãos da  
União Europeia vítimas de acidentes ou 
outras emergências médicas noutros 
Estados-Membros receber cuidados 
médicos de emergência de alta qualidade.
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Justificação

A colaboração não deveria limitar-se aos acidentes, mas deveria aplicar-se igualmente a 
outras emergências médicas.

Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos de reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro, em conformidade 
com a presente directiva, entende-se por 
«cuidados hospitalares»:

1. Para efeitos de reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro, em conformidade 
com a presente directiva, entende-se por 
«cuidados hospitalares e assistência 
especializada», segundo a definição da 
legislação do Estado-Membro de 
inscrição, os cuidados de saúde que 
requerem infra-estruturas ou 
equipamentos especializados e onerosos, 
ou cuidados de saúde que apresentam um 
risco especial para o doente ou a 
população.

a) os cuidados de saúde que exigem o 
internamento do doente pelo menos por 
uma noite.
b) os cuidados de saúde, constantes de 
uma lista específica, que não requerem o 
internamento do doente pelo menos por 
uma noite. Essa lista incluirá 
unicamente:
- os cuidados de saúde que exigem um 
elevado nível de especialização e de 
investimento em infra-estruturas ou
equipamentos médicos, ou 

- os cuidados de saúde que apresentam um 
risco especial para o doente ou a 
população. 

Alteração 25
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Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A lista será elaborada e poderá ser 
regularmente actualizada pela Comissão. 
Estas medidas, que visam alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva completando a, deverão ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 19.º..

2. A lista será elaborada e poderá ser 
regularmente actualizada por cada Estado-
Membro de inscrição ou pelas autoridades 
competentes desse Estado, em função da 
sua organização específica.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

(b) o sistema procura fazer face à saída de 
doentes que decorre da aplicação do 
presente artigo e evitar que essa situação 
afecte seriamente ou venha a afectar 
seriamente:

(b) o sistema procura fazer face ao 
significativo fluxo de doentes que decorre 
da aplicação do presente artigo e evitar que 
essa situação afecte ou venha a afectar:

(i) o equilíbrio financeiro do sistema de 
segurança social desse Estado-Membro 
e/ou 

(i) o equilíbrio financeiro do sistema de 
segurança social desse Estado-Membro 
e/ou 

(ii) o planeamento e a racionalização 
levados a cabo no sector hospitalar (para 
evitar a sobrecapacidade dos hospitais, o 
desequilíbrio na oferta de cuidados 
hospitalares e o desperdício logístico e 
financeiro), a manutenção de serviços 
médicos e hospitalares equilibrados e 
acessíveis a todos e/ou a capacidade de 
tratamento ou competência médica no 
território do Estado-Membro em causa. 

(ii) o planeamento e a racionalização 
levados a cabo no sector da prestação de 
cuidados de saúde (para evitar a 
sobrecapacidade, o desequilíbrio na oferta 
de cuidados de saúde e o desperdício 
logístico e financeiro), a manutenção de 
serviços médicos e hospitalares 
equilibrados e acessíveis a todos e/ou a 
capacidade de tratamento ou competência 
médica no território do Estado-Membro em 
causa. 

Alteração 27
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Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) As autoridades competentes dos 
Estados-Membros de inscrição 
estabelecem critérios visando determinar 
o momento em que o equilíbrio financeiro 
do sistema de segurança social dos 
Estados-Membros ou a planificação e 
racionalização levadas a cabo no sector 
dos cuidados de saúde sejam afectados ou 
possam vir a ser afectados.

Alteração 28

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O sistema de autorização prévia deverá 
limitar-se ao que é necessário e 
proporcionado para evitar esse impacto e 
não deverá nunca constituir um meio de 
discriminação arbitrária.

4. O sistema de autorização prévia deverá 
limitar-se ao que é necessário e 
proporcionado, e não deverá nunca 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária.

Justificação

Para manter a coerência com a alteração ao n.º 3 do artigo 8.º.

Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Estado-Membro publicará toda a 
informação relevante sobre os sistemas de 
autorização prévia aplicados nos termos do 
disposto no n.º 3.

5. O Estado-Membro de inscrição
publicará a lista dos hospitais e serviços de 
assistência especializada bem como toda a 
informação relevante sobre os sistemas de 
autorização prévia aplicados nos termos do 
disposto no n.º 3
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Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. O sistema de autorização prévia não 
deveria aplicar-se em casos de doenças 
agudas e emergências onde uma acção 
rápida é essencial. Derrogar-se-á ainda
ao requisito de autorização prévia, em 
caso de transferência de um hospital para 
outro num Estado-Membro diferente.

Justificação

A autorização prévia não é exequível nos casos agudos. As emergências devem ser tratadas 
separadamente, uma vez que nestes casos não pode ser obtida uma autorização prévia. 
Também no caso dos pacientes hospitalizados, geralmente não é possível esperar pela 
assunção das despesas.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

5-B. No que respeita a qualquer pedido de 
autorização apresentado por uma pessoa 
segurada, para receber cuidados de saúde 
noutro Estado-Membro, o Estado-
Membro de inscrição deve comprovar que 
estão cumpridas as condições do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 e, se for 
esse o caso, deverá conceder a 
autorização prévia em conformidade com 
o referido Regulamento.

Justificação

A proposta de Directiva colide com a regulamentação em vigor relativa à coordenação de 
sistemas de segurança social. Sobrepondo Directiva e Regulamentos, permite-se a criação de 
dois sistemas paralelos para a prestação de cuidados de saúde transfronteiriços: de facto, 
abre-se uma dupla via e a proposta não só não identifica as áreas não contempladas no 
Regulamento como se concentra, fundamentalmente, nos pressupostos já cobertos pelo 
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mesmo, criando assim esta dupla via.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

5-C. Em todo caso, o Estado-Membro 
poderá recusar-se a conceder uma 
autorização prévia se no seu território for 
possível prestar o mesmo tratamento, 
dentro de um prazo que seja medicamente 
justificável, tendo em conta o estado 
actual da saúde da pessoa em questão, e a 
evolução provável da sua doença.

Justificação

Propõe-se que sejam as autoridades sanitárias nacionais que se encarreguem (mediante uma 
autorização prévia) de garantir que serão prestados cuidados de saúde por profissionais da 
saúde e em centros de saúde com níveis adequados de qualidade e segurança.

Alteração 33

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro de inscrição deve 
assegurar que os procedimentos 
administrativos relativos à utilização de 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro, 
no que respeita à autorização prévia 
referida no n.º 3 do artigo 8.º, bem como 
ao reembolso dos custos desses cuidados 
de saúde e às outras condições e 
formalidades referidas no n.º 3 do artigo 
6.º, se baseiam em critérios objectivos e 
não discriminatórios, publicados 
previamente, e que a sua aplicação é 
necessária e proporcionada ao objectivo a 
alcançar. De qualquer modo, a 
autorização prevista nos regulamentos 

1. O Estado-Membro de inscrição deve 
assegurar que os procedimentos 
administrativos relativos à utilização de 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro, 
no que respeita à autorização prévia 
referida no artigo 8.º e à assunção dos 
custos desses cuidados de saúde, se 
baseiam em critérios objectivos e não 
discriminatórios, publicados previamente, e 
que a sua aplicação é necessária e 
proporcionada ao objectivo a alcançar. 
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relativos à coordenação dos regimes de 
segurança social, referidos no n.º 1, 
alínea f), do artigo 3.º, será sempre 
concedida a uma pessoa segurada, 
quando estejam preenchidas as condições 
estabelecidas no n.º 1, alínea c), do artigo 
22.º e no n.º 2 do mesmo artigo do 
Regulamento n.º 1408/71.

Justificação

Para uma clarificação jurídica entre a Directiva e o Regulamento.

Alteração 34

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esses procedimentos serão facilmente 
acessíveis e capazes de garantir um 
tratamento objectivo e imparcial dos 
pedidos, dentro dos prazos fixados, e a sua 
publicação será garantida previamente 
pelos Estados-membros. 

2. Esses procedimentos serão facilmente 
acessíveis e capazes de garantir um 
tratamento objectivo e imparcial dos 
pedidos, dentro dos prazos máximos
fixados, e a sua publicação será garantida 
previamente pelos Estados-membros. 
Aquando da transmissão desses pedidos, 
será tida em consideração a urgência e as 
circunstâncias individuais.

Justificação

É fundamental manter a situação actual, segundo a qual são os profissionais da saúde do 
sector público (especialmente as equipas de urgência, no seu papel de guardiãs do sistema) 
que decidem da necessidade de cuidados de saúde dos pacientes noutros Estados-Membros 
evitando assim situações de assistência desnecessária.

A autorização prévia poderia ser entendida pelos cidadãos como uma restrição ao seu direito 
de exercer a mobilidade transfronteiriça, embora na realidade constitua uma garantia para 
os cidadãos, inclusive para os que se deslocam.

Alteração 35
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Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ao estabelecerem os prazos aplicáveis 
ao tratamento dos pedidos de utilização de 
cuidados de saúde noutro Estado-
Membro, os Estados-Membros deverão ter 
em conta os seguintes aspectos:

Suprimido

(a) a condição clínica do doente; 
(b) a intensidade da dor sofrida pelo 
doente; 
(c) a natureza da incapacidade do doente, 
e 
(d) a capacidade de o doente exercer uma 
actividade profissional.

Justificação

Para manter a coerência com a alteração ao n.º 2 do artigo 9.º.

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) facilitar o acesso dos doentes às 
redes europeias de referência referidas no 
artigo 15.º.

Justificação

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

Alteração 37
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Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros facilitarão a 
cooperação no domínio da prestação de 
cuidados de saúde transfronteiriços aos 
níveis regional e local e através das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, a prestação de cuidados de 
saúde transfronteiriços numa base 
temporária ou ad hoc e outras formas de 
cooperação transfronteiriça. Isto deverá ser 
aplicado, nomeadamente, aos casos de 
cuidados médicos de emergência, em 
particular com vista ao bom 
funcionamento dos serviços de 
ambulância e salvamento.

Justificação

Em particular no caso de acidentes e de outras emergências médicas, a cooperação 
transfronteiriça, nomeadamente na área de serviços de salvamento, deveria funcionar 
facilmente de modo a evitar que ocorram atrasos em consequência de obstáculos 
burocráticos.

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

Os acidentes graves que requerem cuidados médicos de emergência devem ser tidos em conta 
pelas redes europeias de referência.
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Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

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

Alteração 40

Proposta de directiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Justificação

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

Alteração 41

Proposta de directiva
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Cooperação no domínio da gestão das 
novas tecnologias da saúde

Cooperação no domínio da gestão das 
tecnologias da saúde

Justificação

As avaliações devem ser aplicadas a todas as tecnologias da saúde, incluindo às tecnologias 
existentes. Isto pode contribuir para promover uma boa afectação dos recursos dos sistemas 
de saúde dos Estados-Membros. Assim, em certos casos, o financiamento de tecnologias 
existentes poderia ser reafectado a novas tecnologias.

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 43

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

a) encontrar formas sustentáveis de 
equilibrar os objectivos de saúde pública e 
de acesso aos medicamentos, de 
compensação da inovação e da gestão dos 
orçamentos de saúde;
a-A)  desenvolver procedimentos e 
metodologias transparentes para a 
prossecução desses três objectivos;
a-B) garantir a participação de todas as 
partes interessadas, em especial os 
pacientes, a comunidade médica e a 
indústria, nas escolhas susceptíveis de 
afectar a saúde pública, a inovação e a 
competitividade da Europa a médio e a 
longo prazo;

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

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

b-A) considerar a natureza e o tipo de 
informação que pode ser trocada.
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Alteração 44

Proposta de directiva
Artigo 17 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros, tendo em conta a 
avaliação da eficácia relativa das 
tecnologias da saúde, designarão as 
autoridades ou organismos que participarão 
na rede referida no n.º 1, e comunicarão os 
respectivos nomes e contactos à Comissão.

Justificação

A Comissão garante que os princípios de boa governação são assumidos pela rede. Todos os 
actores envolvidos na avaliação das tecnologias da saúde ficarão assim em condições de 
apoiar as decisões tomadas.

Alteração 45

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 19.º, a Comissão 
adoptará as medidas necessárias para a 
criação, gestão e transparência da rede.

Justificação

A rede deve funcionar de forma transparente, a fim de garantir a credibilidade das decisões 
tomadas na sequência do intercâmbio de informações. A rede deve determinar o tipo de 
informação a intercambiar. Todos os participantes na rede devem ser implicados nesta 
discussão, que deve constituir uma das actividades fundamentais da rede.
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Alteração 46

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A rede referida no n.° 1 consulta os 
representantes da indústria, dos grupos de 
doentes e da comunidade médica e 
garante a sua participação activa.

Justificação

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