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Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

13.2.2009

Exm.º Senhor
Deputado Miroslav Ouzký
Presidente da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
BRUXELAS

Assunto: Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aplicação 
dos direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços
(COM(2008)0414 

Senhor Presidente,

Por carta de 29 de Janeiro de 2009, o Presidente da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar consultou a Comissão dos Assuntos Jurídicos, nos termos do artigo 
35.º do Regimento, sobre a base jurídica da proposta referida em epígrafe.

A comissão procedeu à análise da questão supracitada na sua reunião de 12 de Fevereiro de 
2009.

A Comissão do Ambiente apresentou alterações para modificar a base jurídica do artigo 95.º 
do Tratado CE para o artigo 152.º; artigos 16.º e 152.º; artigos 42.º, 152.º e 308.º; artigos 137.º 
e 152.º, ou artigos 95.º e 152.º.

Esta questão pode ser analisada da seguinte forma, partindo dos princípios definidos na 
jurisprudência do Tribunal de Justiça.

Como é sabido, todos os actos legislativos comunitários requerem uma base jurídica que 
especifique as competências atribuídas à Comunidade e indique o tipo de acto que pode ser 
adoptado e o procedimento a seguir para a sua adopção.

No seu parecer n.º 2/00 de 6 de Dezembro de 20011 sobre a escolha da base jurídica para a 

                                               
1Colectânea [2001] I-9713. 
Online: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
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celebração de um acordo internacional (especificamente, o Protocolo de Cartagena) o
Tribunal de Justiça pôs claramente a questão da seguinte forma:

"A escolha do fundamento jurídico adequado reveste uma importância de natureza 
constitucional. Com efeito, dado que a Comunidade apenas dispõe de competências de 
atribuição, deve associar um acordo internacional a uma disposição do Tratado que a 
habilite a aprovar esse acto. O recurso a um fundamento jurídico errado é, assim, susceptível 
de invalidar o próprio acto de celebração e, portanto, de viciar o consentimento da 
Comunidade para se vincular pelo acordo que a mesma subscreveu. É esse o caso, 
nomeadamente, quando o Tratado não atribui à Comunidade uma competência suficiente
para ratificar o acordo no seu conjunto, o que exige que se analise a repartição das 
competências entre a Comunidade e os Estados-membros para celebrarem o acordo
projectado com países terceiros, ou ainda quando o fundamento jurídico adequado para esse 
acto de celebração prevê um processo legislativo diferente daquele que foi efectivamente 
seguido pelas instituições comunitárias". (sublinhado nosso)

Por um lado, o Tribunal sublinha a "importância constitucional" da escolha do fundamento 
jurídico, dado que a Comunidade não é uma ordem jurídica com fins de ordem geral, antes se 
regendo pelo princípio da atribuição de poderes. Por outro lado, o Tribunal esforça-se por 
indicar o problema quando não houver um fundamento suficiente para cobrir a acção da 
Comunidade (quando não haja "competência suficiente") ou quando a modificação do
fundamento jurídico resultar num processo legislativo diferente. Podemos encontrar um 
exemplo eloquente no parecer do Advogado-Geral Jacobs de 15 de Novembro de 2001 no
Processo C-314/99 Países Baixos vs. Comissão1, em que a modificação do fundamento 
jurídico teria significado que o acto deveria ser adoptado utilizando um processo diferente do 
que foi realmente seguido. 

Nesse caso, como o Serviço Jurídico do Parlamento sublinhou também no Processo British 
American Tobacco2, um erro quanto ao fundamento jurídico é mais do que um defeito 
puramente formal quando der origem a uma irregularidade no processo aplicável à adopção 
do acto, e pode resultar na sua anulação, dado que constitui parte da sua substância, 
tornando-o ilegal.

De acordo com o Tribunal de Justiça, a escolha da base jurídica não é subjectiva, antes 

                                                                                                                                                  
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=doc
noj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&a
ffclose=affclose&numaff=2%2F00&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel
=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit
1 Colectânea [2002] I-05521.
online: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,25
0591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuri
dica~&checktexte=checkbox&visu=#texte

2 Processo C-491/2001 The Queen v Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd and Imperial Tobacco Ltd  Colectânea [2002] I-11453. 
Online:
http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=264374:cs&lang=it&list=405672:cs,287495:cs,264374:cs,132861:cs,&pos=3&pag
e=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british%20american%20tobacco~&checktexte=checkbox&visu=#texte
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devendo basear-se em "elementos objectivos susceptíveis de controlo jurisdicional"1, tal como 
o objectivo e o conteúdo da medida em questão2. Além disso, o factor decisivo deverá ser o 
principal objectivo da medida.3

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, um artigo geral do Tratado constitui 
base jurídica suficiente ainda que a medida em questão procure também, subsidiariamente, 
atingir um objectivo prosseguido por um artigo específico do Tratado4.

Contudo, quando uma medida prossiga diversos objectivos simultâneos indissoluvelmente
ligados entre si sem que um seja secundário e indirecto relativamente aos outros, poder-se-á 
considerar que devem ser utilizadas duas bases jurídicas5. 

O essencial desta questão é que o Tribunal tem preferência por um fundamento jurídico único, 
excepto quando determinado instrumento tenha dois objectivos de igual hierarquia.

No caso vertente a base jurídica por que a Comissão optou foi o Artigo 95.º do Tratado CE6. 

                                               
1 Processo 45/86, Comissão vs. Conselho  Colectânea [1987] 1439, n.º 5.
2 Processo C-300/89, Comissão vs. Conselho Colectânea [1991] I-287, n.º 10.
3 Processo C-377/98, Países Baixos Países Baixos v. Parlamento Europeu e Conselho colectânea [2001] I-7079, 
n.º 27.
4 Processo C-377/98 Países Baixos vs. Parlamento Europeu e Conselho Colectânea [2001] I-7079, n.ºs 27-28; 
Processo C-491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco Colectânea [2002] I-11453, 
n.ºs 93-94.
5 Processo C-165/87 Comissão vs. Conselho Colectânea [1988] 5545, n.º 11.
6 Artigo 95.º
1.   Em derrogação do artigo 94º e salvo disposição em contrário do presente Tratado, aplicam-se as 
disposições seguintes à realização dos objectivos enunciados no artigo 14º. O Conselho, deliberando de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 251.º, e após consulta do Comité Económico e Social, adopta as medidas 
relativas à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros, 
que tenham por objecto o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno.
2.   O n.º 1 não se aplica às disposições fiscais, às relativas à livre circulação das pessoas e às relativas aos 
direitos e interesses dos trabalhadores assalariados.
3.   A Comissão, nas suas propostas previstas no n.º 1 em matéria de saúde, de segurança, de protecção do 
ambiente e de defesa dos consumidores, basear-se-á num nível de protecção elevado, tendo nomeadamente em 
conta qualquer nova evolução baseada em dados científicos. No âmbito das respectivas competências, o 
Parlamento Europeu e o Conselho procurarão igualmente alcançar esse objectivo.
4.   Se, após adopção de uma medida de harmonização pelo Conselho ou pela Comissão, um Estado-Membro 
considerar necessário manter disposições nacionais justificadas por exigências importantes a que se refere o 
artigo 30.º ou relativas à protecção do meio de trabalho ou do ambiente, notificará a Comissão dessas medidas, 
bem como das razões que motivam a sua manutenção.
5.   Além disso, sem prejuízo do disposto no n.º 4, se, após a adopção de uma medida de harmonização pelo 
Conselho ou pela Comissão, um Estado-Membro considerar necessário adoptar disposições nacionais baseadas 
em novas provas científicas relacionadas com a protecção do meio de trabalho ou do ambiente, ou motivadas 
por qualquer problema específico desse Estado-Membro, que tenha surgido após a adopção da referida medida 
de harmonização, notificará a Comissão das disposições previstas, bem como dos motivos da sua adopção.
6.   No prazo de seis meses a contar da data das notificações a que se referem os nºs 4 e 5, a Comissão aprovará 
ou rejeitará as disposições nacionais em causa, depois de ter verificado que não constituem um meio de 
discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros, nem um 
obstáculo ao funcionamento do mercado interno.
Na ausência de decisão da Comissão dentro do citado prazo, considera-se que as disposições nacionais a que se 
referem os n.ºs 4 e 5 foram aprovadas.
Se a complexidade da questão o justificar, e não existindo perigo para a saúde humana, a Comissão pode 
notificar o respectivo Estado-Membro de que o prazo previsto no presente número pode ser prorrogado por um 
novo período de seis meses, no máximo.
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A Comissão justifica a sua escolha da base jurídica numa discussão pormenorizada dos 
aspectos jurídicos gerais da proposta. Tenta definir um quadro legislativo geral para os 
cuidados de saúde transfronteiras consistindo em (1) princípios comuns a todos os sistemas de 
saúde na UE, (2) um quadro específico para os cuidados de saúde transfronteiriços e (3) 
formas de cooperação europeia sobre os cuidados de saúde. Em última análise, o objectivo 
consiste em " estabelecer um quadro geral para a prestação de cuidados de saúde seguros, 
eficazes e de elevada qualidade na União Europeia, e garantir a livre circulação dos serviços 
de saúde e um elevado nível de protecção sanitária, respeitando plenamente as 
responsabilidades dos Estados-Membros pela organização e pela prestação dos serviços de 
saúde e dos cuidados médicos". 

Foram apresentadas diversas alterações à base jurídica. Vamos agora proceder à sua 
apreciação.

Em primeiro lugar, há que considerar o artigo 152.º, que foi proposto quer isoladamente quer 
em conjugação com outros artigos.

(a) O Artigo 152.º1 como única base jurídica:
                                                                                                                                                  
7.   Se, em aplicação do n.º 6, um Estado-Membro for autorizado a manter ou adoptar disposições nacionais 
derrogatórias de uma medida de harmonização, a Comissão ponderará imediatamente se deve propor uma 
adaptação dessa medida.
8.   Sempre que um Estado-Membro levante um problema específico em matéria de saúde pública num domínio 
que tenha sido previamente objecto de medidas de harmonização, informará do facto a Comissão, que 
ponderará imediatamente se deve propor ao Conselho medidas adequadas.
9.   Em derrogação do disposto nos Artigos 226.º e 227.º, a Comissão ou qualquer Estado-Membro pode 
recorrer directamente ao Tribunal de Justiça, se considerar que outro Estado-Membro utiliza de forma abusiva 
os poderes previstos no presente artigo.
10.   As medidas de harmonização acima referidas compreenderão, nos casos adequados, uma cláusula de 
salvaguarda que autorize os Estados-Membros a tomarem, por uma ou mais razões não económicas previstas 
no artigo 30.º, medidas provisórias sujeitas a um processo comunitário de controlo.

1 O Artigo 152.ºtem a seguinte redacção:
1.   Na definição e execução de todas as políticas e acções da Comunidade será assegurado um elevado nível de 
protecção da saúde.
A acção da Comunidade, que será complementar das políticas nacionais, incidirá na melhoria da saúde pública 
e na prevenção das doenças e afecções humanas e na redução das causas de perigo para a saúde humana. Esta 
acção abrangerá a luta contra os grandes flagelos, fomentando a investigação sobre as respectivas causas, 
formas de transmissão e prevenção, bem como a informação e a educação sanitária.
A acção da Comunidade será complementar da acção empreendida pelos Estados-Membros na redução dos 
efeitos nocivos da droga sobre a saúde, nomeadamente através da informação e da prevenção.
2.   A Comunidade incentivará a cooperação entre os Estados-Membros nos domínios a que se refere o presente 
artigo, apoiando, se necessário, a sua acção.
Os Estados-Membros coordenarão entre si, em articulação com a Comissão, as suas políticas e programas nos 
domínios a que se refere o n.º 1. A Comissão, em estreito contacto com os Estados-Membros, pode tomar todas 
as iniciativas adequadas para promover essa coordenação.
3.   A Comunidade e os Estados-Membros fomentarão a cooperação com os países terceiros e as organizações 
internacionais competentes no domínio da saúde pública.
4.   O Conselho, deliberando nos termos do artigo 251.o e após consulta ao Comité Económico e Social e ao 
Comité das Regiões, contribuirá para a realização dos objectivos a que se refere o presente artigo, adoptando:

a)    Medidas que estabeleçam normas elevadas de qualidade e segurança dos órgãos e substâncias de origem 
humana, do sangue e dos derivados do sangue; essas medidas não podem obstar a que os Estados-Membros 
mantenham ou introduzam medidas de protecção mais estritas;
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Embora este artigo se ocupe da saúde pública, o âmbito das medidas que podem ser adoptadas 
com base nele é limitado. Enquanto o n.º 1 confere à Comunidade competência para tomar 
medidas para a "melhoria da saúde pública e na prevenção das doenças e afecções humanas 
e na redução das causas de perigo para a saúde física e mental", esta competência é 
expressamente declarada complementar das políticas nacionais. É ainda qualificada nos 
seguintes termos: "esta acção abrangerá a luta contra os grandes flagelos, fomentando a 
investigação sobre as respectivas causas, formas de transmissão e prevenção, bem como a 
informação e a educação sanitária e a vigilância das ameaças graves para a saúde com 
dimensão transfronteiriça, ou alerta em caso de tais ameaças e o combate contra as mesmas. 
A acção da União será complementar da acção empreendida pelos Estados-membros na 
redução dos efeitos nocivos da droga sobre a saúde, nomeadamente através da informação e 
da prevenção." O n.º 2 do Artigo 152.º refere-se à cooperação entre Estados-Membros nestes 
domínios, apoiando a sua acção e coordenando a cooperação entre políticas e programas 
nacionais, enquanto que o n.º 3 do Artigo 152.º se ocupa do fomento da cooperação com 
países terceiros e organizações internacionais competentes no domínio da saúde pública.

A única competência legislativa que implica o processo de co-decisão é a prevista no n.º 4 do 
Artigo 152.º, o qual prevê que, para a realização dos objectivos a que se refere o artigo, serão 
adoptadas medidas que estabeleçam normas elevadas de qualidade e segurança dos órgãos e 
substâncias de origem humana, do sangue e dos derivados do sangue; essas medidas não 
podem obstar a que os Estados-Membros mantenham ou introduzam medidas de protecção 
mais estritas; medidas nos domínios veterinário e fitossanitário que tenham directamente por 
objectivo a protecção da saúde pública, excluindo qualquer harmonização da legislação e
regulamentação dos Estados-Membros. Note-se ainda que o Conselho pode aprovar 
recomendações.

Medidas típicas adoptadas nos últimos anos utilizando a base jurídica do Artigo 152.º incluem 
a definição de regras sanitárias relativas a subprodutos animais não destinados ao consumo 
humano (COD/2008/0110); colocação no mercado e utilização de alimentos para animais 
(COD/2008/0050); proibição de utilização de certas substâncias com efeitos hormonais ou 
tireostáticos e beta agonistas (COD/2007/012), e a previsão de procedimentos comunitários 
para o estabelecimento de limites máximos de resíduos de substâncias farmacologicamente 
activas nos alimentos de origem animal (COD/2007/0064), para mencionar apenas alguns 
exemplos típicos. 

O objectivo da proposta de directiva relativa aos direitos dos doentes tem a ver com a 
instituição de um quadro legislativo geral para os cuidados de saúde transfronteiriços, e pouco 
ou nada a ver com a melhoria da saúde pública, a prevenção das doenças humanas e a redução 
                                                                                                                                                  
b)    Em derrogação do artigo 37.o, medidas nos domínios veterinário e fitossanitário que tenham directamente 
por objectivo a protecção da saúde pública;
c)    Acções de incentivo destinadas a proteger e melhorar a saúde humana, com exclusão de qualquer 
harmonização das disposições legislativas e regulamentares dos Estados-Membros.
O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comissão, pode igualmente adoptar 
recomendações para os fins enunciados no presente artigo.
5.   A acção da Comunidade no domínio da saúde pública respeitará plenamente as competências dos Estados-
Membros em matéria de organização e prestação de serviços de saúde e de cuidados médicos. Em especial, as 
medidas a que se refere a alínea a) do n.º 4 em nada afectam as disposições nacionais sobre doação de órgãos e 
de sangue ou sua utilização para fins médicos.
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das causas de perigo para a saúde humana, antes se ocupando da forma como os cuidados de 
saúde transfronteiriços devem ser organizados e do seu funcionamento. O Artigo 152.º está 
assim fora de questão como base jurídica única. A incompatibilidade dos objectivos da 
directiva proposta com o Artigo 152.º é ainda sublinhada pelo facto de o artigo se esforçar por 
excluir qualquer harmonização das disposições legislativas e regulamentares dos Estados-
Membros no que respeita aos incentivos tendentes à protecção e melhoramento da saúde 
humana, o único aspecto do Artigo 152.º que tem uma ligação, embora extremamente ténue, 
com o objecto da proposta da Comissão.

Surge a questão de saber se a aprovação de alterações pela Comissão do Ambiente seria de 
natureza a provocar a alteração do centro de gravidade da directiva proposta em tal medida 
que exigisse uma modificação da base jurídica para o Artigo 152.º tomado isoladamente. 
Embora não se possa prever quais das mais de 700 alterações apresentadas nessa comissão 
serão aprovadas, considera-se que nenhuma delas teria tal efeito.

Podemos assim afastar o Artigo 152.º enquanto base jurídica única.

(b) Bases jurídicas conjugadas

Artigo 95.º com Artigo 152.º

Uma vez que só encontramos um vínculo ténue entre a proposta de directiva e a competência 
legislativa conferida pelo Artigo 152.º (acção "incidirá na melhoria da saúde pública e na 
prevenção das doenças e afecções humanas e na redução das causas de perigo para a saúde 
física e mental"), não se pode dizer que o instrumento proposto tenha dois objectivos 
indissociavelmente ligados entre si sem que um seja secundário e indirecto em relação aos 
outros. Devemos sublinhar, contudo, que esta análise se baseia na proposta da Comissão. 
Poderá tornar-se necessária uma análise mais pormenorizada da base jurídica caso as 
alterações aprovadas na votação em comissão modifiquem substancialmente o objectivo e 
conteúdo da proposta.

Considera-se assim que a base jurídica do Artigo 95.º conjugado com o Artigo 152.º pode ser 
excluída.

Artigo 152.º com Artigo 16.º1

O Artigo 16.º não atribui qualquer competência. É meramente declarativo e interpretativo. Se 
assim – como se argumentou já – o Artigo 152.º não pode servir como única base jurídica, o 
aditamento do Artigo 16.º não o irá salvar.

                                               
1 O Artigo 16.º do Tratado CE tem a seguinte redacção:

Artigo 16.º
Sem prejuízo do disposto nos artigos 73.o, 86.o e 87.o, e atendendo à posição que os serviços de interesse 
económico geral ocupam no conjunto dos valores comuns da União e ao papel que desempenham na promoção 
da coesão social e territorial, a Comunidade e os seus Estados-Membros, dentro do limite das respectivas 
competências e no âmbito de aplicação do presente Tratado, zelarão por que esses serviços funcionem com base 
em princípios e em condições que lhes permitam cumprir as suas missões.



AL\768989PT.doc 7/10 PE420.157v01-00

PT

A base jurídica do Artigo 152.º conjugado com o Artigo 16.º pode assim ser excluída.

Artigos 42.º, 152.º e 308.º

No que respeita ao Artigo 42.º1, é jurisprudência firme que a escolha da base jurídica deve ser 
determinada por elementos objectivos susceptíveis de controlo jurisdicional2, como o
objectivo e conteúdo da medida em questão3. Além disso, o factor decisivo deverá ser o 
objectivo principal da medida4. 

É evidente que o centro de gravidade da proposta não é a segurança social dos trabalhadores 
migrantes, e a exposição de motivos é absolutamente clara no sentido de que o mecanismo 
que se prevê é uma alternativa ao dispositivo para os trabalhadores migrantes do Regulamento 
N.º 1408/715. Os doentes que recebam cuidados de saúde transfronteiriços ao abrigo da 
directiva proposta serão reembolsados pelos seus regimes nacionais, pagando eles próprios 
qualquer diferença. Enquanto que os trabalhadores migrantes podem beneficiar do sistema a 
criar pela directiva, este sistema não se dirige a eles, tendo um âmbito mais geral ("doente" é 
definido na alínea f) do Artigo 4.º como "qualquer pessoa singular que receba ou deseja 
receber cuidados de saúde num Estado-Membro").

O Artigo 152.º, como se demonstrou, não entra em consideração enquanto base jurídica.

No que respeita ao Artigo 308.º6, o Tribunal de Justiça declarou que o Artigo 308.º do Tratado 
CE só constitui um fundamento jurídico adequado se nenhum outro artigo do Tratado conferir 
às instituições comunitárias a competência necessária7. Assim, antes de optar por este artigo 
como base jurídica, o legislador comunitário deve estabelecer que não há outras disposições 
dos Tratados que confiram os poderes necessários à adopção da medida proposta. É manifesto 
que não é esse o caso. Além disso, afigura-se difícil postular uma situação em que o Artigo 
308.º pudesse ser utilizado como base jurídica em conjunção com outros artigos do Tratado.  

Finalmente observe-se que as três bases jurídicas (artigos 42.º, 152.º e 308.º) são 
incompatíveis, uma vez que prevêem processos mutuamente incompatíveis e diferentes 
maiorias para a votação no Conselho.

                                               
1 Artigo 42.º
O Conselho, deliberando nos termos do artigo 251.o, tomará, no domínio da segurança social, as medidas 
necessárias ao estabelecimento da livre circulação dos trabalhadores, instituindo, designadamente, um sistema 
que assegure aos trabalhadores migrantes e às pessoas que deles dependam:
a)    A totalização de todos os períodos tomados em consideração pelas diversas legislações nacionais, tanto 
para fins de aquisição e manutenção do direito às prestações, como para o cálculo destas;
b)    O pagamento das prestações aos residentes nos territórios dos Estados-Membros.
O Conselho delibera por unanimidade em todo o processo previsto no artigo 251.º.
2 Processo 45/86, Comissão vs. Conselho Colectânea [1987] 1439, n.º 5.
3 Processo C-300/89, Comissão vs. Conselho colectânea [1991] I-287, n.º 10, e Processo C-42/97, European 
Parliament v. Conselho Colectânea [1999] I-869, n.º 36.
4 Processo C-377/98, Países Baixos vs. Parlamento Europeu e Conselho Colectânea [2001] I-7079, n.º 27.
5 JO 149 de 05.07.1971.
6 Artigo 308.º
Se uma acção da Comunidade for considerada necessária para atingir, no curso de funcionamento do mercado 
comum, um dos objectivos da Comunidade, sem que o presente Tratado tenha previsto os poderes de acção 
necessários para o efeito, o Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão, e após consulta 
do Parlamento Europeu, adoptará as disposições adequadas.
7 Processo C-45/86, Comissão vs. Conselho Colectânea [1987] 1493, n.º 13.
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Há assim que rejeitar a ideia de uma base jurídica consistindo na conjugação dos artigos 
42.º, 152.º e 308.º.

Artigos 137.º e 152.º

O Artigo 137.º1 deve ser lido em conjugação com o Artigo 136.º, que tem a seguinte 
redacção:

                                               
1 Artigo 137.º
1.  A fim de realizar os objectivos enunciados no artigo 136.o, a Comunidade apoiará e completará a acção dos 
Estados-Membros nos seguintes domínios:
a)    Melhoria, principalmente, do ambiente de trabalho, a fim de proteger a saúde e a segurança dos 
trabalhadores;
b)    Condições de trabalho;
c)    Segurança social e protecção social dos trabalhadores;
d)    Protecção dos trabalhadores em caso de rescisão do contrato de trabalho;
 e)    Informação e consulta dos trabalhadores;
 f)    Representação e defesa colectiva dos interesses dos trabalhadores e das entidades patronais, incluindo a 
co-gestão, sem prejuízo do disposto no n.º 5;
 g)    Condições de emprego dos nacionais de países terceiros que residam legalmente no território da 
Comunidade;
h)    Integração das pessoas excluídas do mercado de trabalho, sem prejuízo do disposto no artigo 150.o;
i)    Igualdade entre homens e mulheres quanto às oportunidades no mercado de trabalho e ao tratamento no 
trabalho;
j)    Luta contra a exclusão social;
k)    Modernização dos sistemas de protecção social, sem prejuízo do disposto na alínea c).
 2.   Para o efeito, o Conselho pode:
a)    Tomar medidas destinadas a fomentar a cooperação entre os Estados-Membros, através de iniciativas que 
tenham por objectivo melhorar os conhecimentos, desenvolver o intercâmbio de informações e de boas práticas, 
promover abordagens inovadoras e avaliar a experiência adquirida, com exclusão de qualquer harmonização 
das disposições legislativas e regulamentares dos Estados-Membros;
b)    Adoptar, nos domínios referidos nas alíneas a) a i) do n.º 1, por meio de directivas, prescrições mínimas 
progressivamente aplicáveis, tendo em conta as condições e as regulamentações técnicas existentes em cada um 
dos Estados-Membros. Essas directivas devem evitar impor disciplinas administrativas, financeiras e jurídicas 
contrárias à criação e ao desenvolvimento de pequenas e médias empresas.
O Conselho delibera nos termos do artigo 251º, após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das 
Regiões, excepto nos domínios referidos nas alíneas c), d), f) e g) do n.º 1 do presente artigo, em que o Conselho 
delibera por unanimidade, sob proposta da Comissão e após consulta ao Parlamento Europeu e aos referidos 
comités. O Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão e após consulta ao Parlamento 
Europeu, pode decidir tornar aplicável às alíneas d), f) e g) do n.º 1 do presente artigo o processo previsto no 
artigo 251.º
3.   Qualquer Estado-Membro pode confiar aos parceiros sociais, a pedido conjunto destes, a execução das 
directivas adoptadas em aplicação do n.º 2.
Nesse caso, assegurará que, o mais tardar na data em que determinada directiva deva ser transposta nos termos 
do artigo 249.º, os parceiros sociais tenham introduzido, por acordo, as disposições necessárias, devendo o 
Estado-Membro em questão tomar as medidas indispensáveis para poder garantir, a todo o tempo, os resultados 
impostos por essa directiva.
4.   As disposições adoptadas ao abrigo do presente artigo:
-    não prejudicam a faculdade de os Estados-Membros definirem os princípios fundamentais dos seus sistemas 
de segurança social nem devem afectar substancialmente o equilíbrio financeiro desses sistemas,
-    não obstam a que os Estados-Membros mantenham ou introduzam medidas de protecção mais estritas 
compatíveis com o presente Tratado.
 5.   O disposto no presente artigo não é aplicável às remunerações, ao direito sindical, ao direito de greve e ao 
direito de lock-out.
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"A Comunidade e os Estados-Membros, tendo presentes os direitos sociais fundamentais, tal 
como os enunciam a Carta Social Europeia, assinada em Turim, em 18 de Outubro de 1961 e 
a Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, de 1989, terão 
por objectivos a promoção do emprego, a melhoria das condições de vida e de trabalho, de 
modo a permitir a sua harmonização, assegurando simultaneamente essa melhoria, uma 
protecção social adequada, o diálogo entre parceiros sociais, o desenvolvimento dos recursos 
humanos, tendo em vista um nível de emprego elevado e duradouro, e a luta contra as 
exclusões.
Para o efeito, a Comunidade e os Estados-Membros desenvolverão acções que tenham em 
conta a diversidade das práticas nacionais, em especial no domínio das relações contratuais, 
e a necessidade de manter a capacidade concorrencial da economia comunitária.
A Comunidade e os Estados-Membros consideram que esse desenvolvimento decorrerá não 
apenas do funcionamento do mercado comum, que favorecerá a harmonização dos sistemas 
sociais, mas igualmente dos processos previstos no presente Tratado e da aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas".

Tendo em conta o facto de a directiva proposta se ocupar dos direitos dos doentes e que os 
doentes não são necessariamente trabalhadores ("doente" é definido como qualquer pessoa 
singular que receba ou pretenda receber cuidados de saúde num Estado-Membro no Artigo 4.º 
alínea f) da proposta de directiva) e tendo presente que, de acordo com o preâmbulo, a 
directiva proposta abrange os seguintes modos de prestação de cuidados de saúde: utilização 
de cuidados de saúde no estrangeiro (isto é: um doente recorrer a um fornecedor de cuidados 
de saúde noutro Estado-Membro para o tratamento); é isto que se chama "mobilidade dos 
doentes"; – prestação transfronteiriça de cuidados de saúde (isto é: prestação de serviços no 
território de um Estado-Membro para o território de outro); como serviços de telemedicina, 
diagnóstico remoto e receitas médicas, serviços de laboratório; – presença permanente de um 
prestador de cuidados de saúde (isto é: estabelecimento de um prestador de cuidados de saúde
noutro Estado-Membro); e – presença temporária de pessoas (isto é: mobilidade dos 
profissionais de saúde, por exemplo deslocando-se temporariamente para o Estado-Membro
do doente para prestar serviços). A directiva não é abrangida pelo âmbito do Artigo 136.º, que 
se ocupa da promoção do emprego e da melhoria das condições de vida e de trabalho, 
tornando possível a sua harmonização enquanto se realizam as melhorias, uma protecção 
social adequada, um diálogo entre os parceiros sociais, o desenvolvimento de recursos 
humanos, tendo em vista um elevado emprego duradouro e o combate contra a exclusão.

Dado que o Artigo 152.º já foi rejeitado enquanto base jurídica, não pode ser utilizado em 
conjugação com o Artigo 137.º, que por si não é adequado como base jurídica para a 
proposta de directiva.

Conclusão

A única base jurídica possível é o Artigo 95.º sozinho. Há que sublinhar, todavia, que esta 
análise se baseia na proposta da Comissão. Poderá ser necessária uma análise mais 
aprofundada da base jurídica caso as alterações aprovadas após a votação em comissão 
alterem substancialmente o objectivo e conteúdo da proposta.

Assim sendo, na sua reunião de 12 Fevereiro 2009, a Comissão dos Assuntos Jurídicos 
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decidiu, por 8 votos a favor, 5 votos contra e 1 abstenção1, recomendar que a proposta de 
directiva tenha por base o Artigo 95.º do Tratado CE.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração,

Giuseppe Gargani

                                               
1 Estavam presentes na votação final os seguintes deputados: Alin Lucian Antochi (Presidente), Rainer Wieland 
(Vice-Presidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (Vice-Presidente), Francesco Enrico Speroni (Vice-
Presidente), Monica Frassoni (relatora), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, 
Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.


