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Alteração 301
Linda McAvan

Proposta de directiva
Capítulo II – título

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A distinção entre Capítulo II e Capítulo III é inútil e escusada. Por conseguinte, é 
mais simples suprimir ambos os títulos dos capítulos.

Alteração 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Or. es

Justificação

A utilização do termo "autoridades" obrigaria necessariamente à definição das 
mesmas.
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Alteração 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Responsabilidades das autoridades do 
Estado-Membro de tratamento

Responsabilidades do Estado-Membro de 
tratamento

Or. es

Justificação

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

Alteração 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Responsabilidades das autoridades do
Estado-Membro de tratamento

Responsabilidades das autoridades dos 
Estados-Membros

Or. en

Justificação

Para efeito de concretizar uma colaboração transfronteiriça eficaz e de assegurar 
cuidados de saúde de qualidade na UE, as responsabilidades das autoridades 
públicas relativamente à mobilidade dos pacientes não devem limitar-se ao Estado-
Membro de tratamento, mas devem tornar-se extensivas ao Estado-Membro de 
inscrição.
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Alteração 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Responsabilidades das autoridades do 

Estado-Membro de tratamento
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:
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;
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;
c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a 
disponibilidade, os preços e os resultados 
dos cuidados de saúde fornecidos, bem 
como a informação pertinente em matéria 
de seguros ou outros tipos de protecção 
pessoal ou colectiva no que se refere à 
responsabilidade profissional;
d) os doentes dispõem de mecanismos 
efectivos de reclamação e compensação, 
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em caso de danos causados pela prestação 
de cuidados de saúde;
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 realizados no seu território;
f) o direito fundamental à privacidade, no 
que se refere ao tratamento dos dados 
pessoais, está salvaguardado 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;
g) os doentes dos outros Estados-
Membros devem beneficiar de um 
tratamento igual ao dos nacionais do 
Estado-Membro de tratamento, incluindo 
em matéria de protecção contra a 
discriminação, em conformidade com o 
direito comunitário e a legislação do 
Estado-Membro de tratamento.
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.
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.

Or. de
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Alteração 306
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

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. Os Estados-Membros de tratamento são 
responsáveis pela organização e prestação 
dos cuidados de saúde, devendo para o 
efeito ter em conta os princípios da 
universalidade, do acesso a cuidados de 
elevada qualidade, da equidade e da 
solidariedade, assim como o princípio, 
segundo o qual os cuidados de saúde 
devem ser prestados de acordo com as 
necessidades.

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;
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;
c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a 
disponibilidade, os preços e os resultados 
dos cuidados de saúde fornecidos, bem 
como a informação pertinente em matéria 
de seguros ou outros tipos de protecção 
pessoal ou colectiva no que se refere à 
responsabilidade profissional;
d) os doentes dispõem de mecanismos 
efectivos de reclamação e compensação, 
em caso de danos causados pela prestação 
de cuidados de saúde;
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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 realizados no seu território;
f) o direito fundamental à privacidade, no 
que se refere ao tratamento dos dados 
pessoais, está salvaguardado 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;
g) os doentes dos outros Estados-
Membros devem beneficiar de um 
tratamento igual ao dos nacionais do 
Estado-Membro de tratamento, incluindo 
em matéria de protecção contra a 
discriminação, em conformidade com o 
direito comunitário e a legislação do 
Estado-Membro de tratamento.

Or. sv

Justificação

É importante realçar que compete ao Estado-Membro organizar e desenvolver os 
cuidados de saúde e que, por conseguinte, a presente directiva não deve entrar em 
tantos detalhes.

Alteração 307
Georgs Andrejevs

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

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 

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 
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qualidade e segurança para os cuidados de 
saúde prestados no seu território, e 
garantirão que:

qualidade e segurança para os cuidados de 
saúde prestados no seu território, e 
garantirão que:

(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) 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;

(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) os cuidados de saúde referidos na 
alínea a) do n.º 1 são fornecidos de 
acordo com normas e orientações de 
qualidade e de segurança, definidas pelo 
Estado-Membro de tratamento, que 
garantam que:

i) os doentes e os prestadores de cuidados 
de saúde de outros Estados-Membros 
possam receber informações sobre essas 
normas e orientações, incluindo 
disposições em matéria de supervisão, 
nomeadamente por meios electrónicos;

(c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a disponibilidade, 
os preços e os resultados dos cuidados de 
saúde fornecidos, bem como a informação 
pertinente em matéria de seguros ou outros 
tipos de protecção pessoal ou colectiva no 
que se refere à responsabilidade 
profissional;

ii) os doentes e os prestadores de cuidados 
de saúde de outros Estados-Membros
possam receber informações sobre a 
disponibilidade, os preços e os resultados 
dos cuidados de saúde fornecidos, bem 
como a informação pertinente em matéria 
de seguros do prestador de cuidados de 
saúde ou outros tipos de protecção pessoal 
ou colectiva no que se refere à 
responsabilidade profissional;

(d) os doentes dispõem de mecanismos 
efectivos de reclamação e compensação,
em caso de danos causados pela prestação 
de cuidados de saúde;

(d) os doentes dispõem dos mecanismos de 
reclamação em caso de danos causados 
pela prestação de cuidados de saúde e que 
lhes é assegurada reparação, bem como o 
direito de solicitar compensação;

(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 

(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 
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do risco existente, para os tratamentos 
realizados no seu território;

do risco existente, para os tratamentos 
realizados no seu território;

(f) o direito fundamental à privacidade, no 
que se refere ao tratamento dos dados 
pessoais, está salvaguardado 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;

(f) o direito fundamental à privacidade, no 
que se refere ao tratamento dos dados 
pessoais, está salvaguardado 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;

(g) os doentes dos outros 
Estados-Membros devem beneficiar de um 
tratamento igual ao dos nacionais do 
Estado-Membro de tratamento, incluindo 
em matéria de protecção contra a 
discriminação, em conformidade com o 
direito comunitário e a legislação do 
Estado-Membro de tratamento.

(g) os doentes dos outros 
Estados-Membros devem beneficiar de um 
tratamento igual ao dos nacionais do 
Estado-Membro de tratamento, incluindo 
em matéria de protecção contra a 
discriminação, em conformidade com o 
direito comunitário e a legislação do 
Estado-Membro de tratamento.

g-A) os doentes que receberam tratamento 
têm direito a um registo escrito ou 
electrónico desse tratamento e de 
eventuais conselhos médicos para a 
continuação do seu tratamento;
g-B) 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, nomeadamente mediante um 
elevado nível de qualidade da educação e 
da formação, bem como do apoio à 
elaboração de currículos harmonizados, 
ao nível da União Europeia, e da 
acreditação de profissionais de cuidados 
de saúde;
g-C) a aplicação prática dessas normas 
pelos prestadores de cuidados de saúde é 
controlada regularmente e são aplicadas 
medidas correctivas, caso não sejam 
respeitadas as normas apropriadas, tendo 
em conta os progressos verificados nas 
ciências médicas e nas tecnologias da 
saúde;

Or. en
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Justificação

Convém prever disposições no âmbito da presente Directiva, no intuito de garantir 
mecanismos em que os princípios da universalidade, da equidade, da solidariedade, 
da qualidade, da segurança e do acesso aos serviços de cuidados de saúde possam 
ser efectivamente respeitados pelos Estados-Membros.

Alteração 308
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 5 - n.º 1

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, ou num Estado-
Membro diferente daquele em que o 
prestador de cuidados de saúde reside, 
está registado ou estabelecido, os 
cuidados de saúde serão prestados em 
conformidade com a legislação do Estado-
Membro de tratamento nos termos do n.º 
2.
O Estado-Membro de tratamento 
garantirá que:

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, tendo em conta a 
evolução da ciência médica internacional e 
das práticas médicas de reconhecida 
qualidade;

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) os cuidados de saúde referidos no n.º 1 
serão prestados de acordo com as normas 
e orientações de qualidade e segurança 
estabelecidas pelo Estado-Membro de 
tratamento, assegurando que:

i) os doentes e os prestadores de cuidados 
de saúde de outros Estados-Membros 
podem obter informações sobre essas 
normas e orientações, incluindo 
disposições em matéria de supervisão, 
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nomeadamente por via electrónica;
ii) os doentes e os prestadores de cuidados 
de saúde de outros Estados-Membros 
podem obter informações sobre as opções 
de tratamento, a disponibilidade, os 
preços e os possíveis resultados dos 
cuidados de saúde fornecidos, bem como 
a informação pertinente em matéria de 
seguros do prestador de cuidados de 
saúde ou outros tipos de protecção pessoal 
ou colectiva no que se refere à 
responsabilidade profissional;

c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a disponibilidade, 
os preços e os resultados dos cuidados de 
saúde fornecidos, bem como a informação 
pertinente em matéria de seguros ou outros 
tipos de protecção pessoal ou colectiva no 
que se refere à responsabilidade 
profissional;

c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre as opções de 
tratamento, a disponibilidade, os preços e 
os possíveis resultados dos cuidados de 
saúde fornecidos, bem como a informação 
pertinente em matéria de seguros ou outros 
tipos de protecção pessoal ou colectiva no 
que se refere à responsabilidade 
profissional;

d) os doentes dispõem de mecanismos 
efectivos de reclamação e compensação, 
em caso de danos causados pela prestação 
de cuidados de saúde;

d) os doentes dispõem de mecanismos 
efectivos de reclamação e direito a uma 
indemnização, em caso de danos causados 
pela prestação de cuidados de saúde;

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 
realizados no seu território;

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 
realizados no seu território;

f) o direito fundamental à privacidade, no 
que se refere ao tratamento dos dados 
pessoais, está salvaguardado 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;

f) o direito fundamental à privacidade, no 
que se refere ao tratamento dos dados 
pessoais, está salvaguardado 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;

g) os doentes dos outros Estados-Membros 
devem beneficiar de um tratamento igual 
ao dos nacionais do Estado-Membro de 
tratamento, incluindo em matéria de 

g) os doentes dos outros Estados-Membros 
devem beneficiar de um tratamento igual 
ao dos nacionais do Estado-Membro de 
tratamento, incluindo em matéria de 
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protecção contra a discriminação, em 
conformidade com o direito comunitário e 
a legislação do Estado-Membro de 
tratamento.

protecção contra a discriminação, em 
conformidade com o direito comunitário e 
a legislação do Estado-Membro de 
tratamento.

g-A) os doentes que receberam tratamento 
têm direito a um registo escrito ou 
electrónico desse tratamento e de 
eventuais conselhos médicos para a 
continuação do seu tratamento;

Or. de

Alteração 309
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.° 1 – introdução

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 prestados num 
Estado-Membro diferente do Estado de 
inscrição do doente, ou num 
Estado-Membro que não seja o Estado em 
que o prestador de cuidados de saúde está 
registado, os cuidados de saúde devem ser 
prestados em conformidade com a 
legislação do Estado-Membro de 
tratamento nos termos do n.º 2 do 
presente artigo.
Os cuidados de saúde são prestados 
segundo as normas e orientações de 
qualidade e de segurança definidas pelo 
Estado-Membro de tratamento. O 
Estado-Membro de tratamento garantirá 
que:

Or. en

Justificação

Esta alteração destina-se a conferir clareza jurídica a este artigo mediante a 
introdução do texto inicialmente previsto no artigo 11.º. Os princípios enunciados na 
proposta da Comissão também foram transferidos para uma anterior alteração ao 
artigo 1.º.
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Alteração 310
Edite Estrela

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – introdução

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. Os Estados-Membros são responsáveis 
pela organização e prestação dos cuidados 
de saúde, nos termos do n.º 5 do artigo 
152.° do Tratado da União Europeia. 
Neste contexto devem garantir:

Or. pt

Alteração 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.° 1 – introdução

Texto da Comissão Alteração

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:

Os Estados-Membros de tratamento são 
responsáveis pela organização e prestação 
de cuidados de saúde seguros e de elevada 
qualidade, em conformidade com os 
princípios do acesso universal, da 
solidariedade, da acessibilidade em termos 
de preço, do acesso territorial equitativo e 
do controlo democrático. Os 
Estados-Membros de tratamento são 
igualmente responsáveis pelos 
mecanismos de reclamação e de 
reparação em caso de danos. Em caso de 
danos decorrentes de cuidados de saúde 
recebidos num local de prestação de 
cuidados de saúde transfronteiriço, é 
aplicável o sistema de reclamação e de 
compensação do Estado-Membro de 
tratamento. Os Estados-Membros de 
tratamento definirão normas claras de 
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qualidade e segurança para os cuidados de 
saúde prestados no seu território, e 
garantirão que:

Or. en

Justificação

Os princípios do acesso universal, da solidariedade, da acessibilidade em termos de 
preço, do acesso territorial equitativo e do controlo democrático foram estipulados 
pelo Acordo de Lisboa como princípios importantes para a prestação de cuidados de 
saúde. Esta alteração visa clarificar melhor as responsabilidades em caso de danos.

Alteração 312
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 5 – nº 1 – introdução

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. Os Estados-Membros de tratamento são 
responsáveis pela organização, 
fornecimento e prestação dos cuidados de 
saúde. Neste contexto, e em observância 
dos princípios do interesse geral, da 
universalidade, do acesso a cuidados de 
proximidade de elevada qualidade a custos 
financeiros moderados, da eficácia, da 
continuidade, da equidade e da 
solidariedade, definirão normas claras de 
qualidade e segurança para os cuidados de 
saúde prestados no seu território, e 
garantirão que:

Or. fr

Justificação

Torna-se necessário recordar as competências exactas dos Estados-Membros em 
matéria de sistema de saúde e os princípios por que se pauta o seu funcionamento. 
Também neste contexto há que aludir ao interesse geral.
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Alteração 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.° 1 – introdução

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. Os Estados-Membros de tratamento são 
responsáveis pela organização e prestação 
dos cuidados de saúde. Neste contexto, e 
com base nos princípios de interesse geral, 
da universalidade, do acesso a cuidados de 
elevada qualidade, da equidade e 
solidariedade, assim como das missões de 
serviço público que aqueles princípios 
originam, tal como são cometidas aos 
prestadores de serviços de saúde, definirão 
normas claras de qualidade e segurança 
para os cuidados de saúde prestados no seu 
território, e garantirão que:

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros não podem ter apenas em conta os princípios da 
universalidade, da acessibilidade, da equidade e da solidariedade. Devem organizar 
e prestar serviços de cuidados de saúde com base nesses princípios (cf. igualmente o 
artigo 16.º do Tratado CE).

Alteração 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.° 1 – introdução

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 

1. Os Estados-Membros de tratamento são 
responsáveis pela organização e prestação 
dos cuidados de saúde. Neste contexto, e 
com base nos princípios de interesse geral, 
da universalidade, do acesso a cuidados de 
elevada qualidade, da equidade e da 
solidariedade, assim como das missões de 
serviço público que aqueles princípios 
originam, tal como são cometidas aos 
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garantirão que: prestadores de serviços de saúde, definirão 
normas claras de qualidade e segurança 
para os cuidados de saúde prestados no seu 
território, e garantirão que:

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros não podem ter apenas em conta os princípios da
universalidade, da acessibilidade, da equidade e da solidariedade. Devem igualmente 
organizar e prestar serviços de cuidados de saúde em conformidade.

Alteração 315
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – introdução

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. 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, da acessibilidade
geográfica e financeira a cuidados de 
elevada qualidade, da eficiência e da 
eficácia, da continuidade, da equidade e 
da solidariedade, definirão normas claras 
de qualidade e segurança para os cuidados 
de saúde prestados no seu território, e 
garantirão que:

Or. nl

Alteração 316
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.° 1 – introdução

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros de tratamento são 
responsáveis pela organização e prestação 

1. Cada Estado-Membro é responsável 
pelo processo de tratamento e pela 
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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:

organização e prestação dos cuidados de 
saúde. Neste contexto, e tendo em conta os 
princípios da gratuitidade da prestação, 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:

Or. pl

Justificação

Os cuidados de saúde deverão ser ministrados de forma gratuita na UE, inclusive nas 
instituições privadas de prestação de cuidados de saúde.

Alteração 317
Evangelia Tzampazi

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.° 1 – introdução

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. 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, da 
acessibilidade para pessoas portadoras de 
deficiência e da solidariedade, definirão 
normas claras de qualidade e segurança 
para os cuidados de saúde prestados no seu 
território, e garantirão que:

Or. en

Justificação

A acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência tem de ser estipulada como 
princípio fundamental da prestação de cuidados de saúde, paralelamente a outros 
princípios fundamentais, visto que o acesso igualitário a cuidados de saúde para 
pessoas portadoras de deficiência é uma questão de direitos humanos.
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Alteração 318
Iles Braghetto

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.° 1 – introdução

Texto da Comissão Alteração

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:

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 terão 
em conta que:

Or. en

Justificação

Exigir aos Estados-Membros que “garantam” pontos específicos mina a sua 
responsabilidade por determinar os seus próprios padrões de qualidade e de 
segurança. À luz do artigo 152.º do Tratado, que prevê que os Estados-Membros são 
responsáveis pela organização, financiamento e prestação de cuidados de saúde aos 
seus cidadãos, afigura-se mais adequado dizer que os Estados-Membros devem "ter 
em conta", e não, "garantirão".

Alteração 319
Kartika Tamara Liotard

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

Texto da Comissão Alteração

-a) os prestadores de cuidados de saúde 
não recusem cuidados de saúde a 
qualquer doente, seja este cidadão do 
mesmo ou de outro Estado-Membro, 
devido à sua situação socioeconómica;

Or. nl
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Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pela prestação de cuidados de saúde, 
independentemente da situação socioeconómica dos doentes.

Alteração 320
Edite Estrela

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) quando são fornecidos num 
Estado-Membro diferente do Estado de 
inscrição do doente, os cuidados de saúde 
devem ser prestados nos termos da 
legislação do Estado-Membro de 
tratamento;

Or. pt

Alteração 321
Linda McAvan

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) os doentes recebem, a seu pedido, 
informações sobre essas normas e 
orientações, incluindo disposições em 
matéria de supervisão e avaliação;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa centrar o artigo na importante tarefa de proporcionar aos 
doentes clareza jurídica e informações necessárias para fazerem escolhas informadas 
em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços.
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Alteração 322
Marianne Thyssen

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) os cuidados de saúde sejam 
efectivamente prestados de acordo com as 
normas de qualidade e segurança a que se 
refere o n.º 1;  para o efeito, será 
necessário ter em conta a ciência médica 
internacional e as práticas médicas de 
reconhecida qualidade;

Or. nl

Alteração 323
Gyula Hegyi

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) existe uma definição clara das 
exigências legais a que estão sujeitos os 
prestadores de cuidados saúde, tendo em 
conta a ciência médica internacional e as 
práticas médicas de reconhecida qualidade;

Or. hu

Justificação

Em nosso entender, a elaboração da regulamentação nacional sobre os princípios 
básicos e as exigências fundamentais em matéria de prestação de cuidados de saúde é 
da competência dos Estados-Membros, tal como é o controlo da aplicação da 
regulamentação por parte dos prestadores de cuidados de saúde e a tomada de 
medidas para garantir que a mesma seja respeitada. Recomendamos, por 
conseguinte, que se estabeleça, no n º 1 (alínea a)), que deve incumbir aos 
Estados-Membros a elaboração de disposições legislativas claras.
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Alteração 324
Kathy Sinnott

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, 
que proporcionam um elevado nível de 
qualidade de educação e formação de 
profissionais de cuidados de saúde, 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;

Or. en

Justificação

Access to high quality care and best practice are enshrined in training and education.

Today, there are striking and important differences in the education and training 
structures applying in different Member States. This gives rise to uncertainties for 
patients regarding the quality of care they may receive, because the structure of 
training of medical doctors varies significantly in terms of duration and contents. 

Consequently, raising and harmonising the standards of professional education, 
training and certification are practical and important steps which will deliver quality 
assurance. If all healthcare providers can offer the same level of treatment throughout 
the EU - thanks to European common standards of education and training- , patients 
will be assured that the quality of care provided at home is similar to that supplied on 
a cross-border basis. 

Alteração 325
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara 
Liotard

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 

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

cuidados de saúde e dos serviços médicos 
de urgência, tendo em conta a ciência 
médica internacional e as práticas médicas 
de reconhecida qualidade;

Or. en

Justificação

É importante que os padrões de qualidade abranjam igualmente os serviços médicos 
de urgência.

Alteração 326
Kathy Sinnott

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 urgência, tendo em conta a ciência 
médica internacional e as práticas médicas 
de reconhecida qualidade;

Or. en

Justificação

É óbvio que, em caso de acidente (ou catástrofe), os cuidados de saúde devem ser 
prestados com um mínimo de procedimentos administrativos ou de autorizações 
prévias.

A necessidade de resposta imediata em situação de urgência nas zonas 
transfronteiriças requererá uma ampla cooperação por parte dos Estados-Membros e 
dos seus serviços médicos de urgência a nível regional. O pessoal paramédico é 
importante nestas situações.
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Alteração 327
Urszula Krupa

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, sem prejuízo do 
disposto nas legislações nacionais e tendo 
em conta a ciência médica internacional e 
as práticas médicas de reconhecida 
qualidade;

Or. pl

Justificação

Os Estados-Membros podem assegurar uma regulamentação mais pormenorizada 
sobre esta matéria, mas têm de ter em conta a ciência médica internacional e as 
práticas médicas de reconhecida qualidade. 

Alteração 328
Anne Ferreira

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 que os prestadores de 
cuidados de saúde estejam habilitados  a 
cumprir essas normas, tendo em conta a 
ciência médica internacional e as práticas 
médicas de reconhecida qualidade, e que 
as respeitam de facto;

Or. fr

Justificação

É imperioso que os prestadores de cuidados de saúde envidem todos os esforços no 
sentido de respeitarem as normas de qualidade e segurança em matéria de cuidados 
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de saúde.

Alteração 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) essas normas de qualidade e 
segurança são publicadas num formato 
claro e acessível para os cidadãos;

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros têm de ser abertos e transparentes relativamente às normas de 
qualidade e segurança e, por conseguinte, devem ser obrigados a publicá-las.

Alteração 330
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) a certificação e a acreditação de 
processos de tratamento têm em conta 
elementos de qualidade e segurança, bem 
como os critérios de sustentabilidade dos 
sistemas de saúde públicos e privados. Um 
aumento dos custos que não possa ser 
estimado, nem justificado por um 
aumento real na saúde das pessoas 
poderia determinar o colapso dos sistemas 
médicos públicos e uma discriminação 
progressiva, pelos regimes de seguro, de 
doentes afectados por patologias que 
exijam tratamentos mais dispendiosos;

Or. en
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Justificação

A certificação e a acreditação de processos de tratamento têm de ter igualmente em 
conta critérios de sustentabilidade dos sistemas de saúde públicos e privados. Caso a 
situação evoluísse para um aumento do recurso indiscriminado a tratamentos e/ou 
soluções de diagnóstico, os custos resultantes poderiam determinar a discriminação 
progressiva de doentes afectados por patologias que exijam tratamentos 
dispendiosos, os quais correriam o risco de passar a ser cada vez mais rejeitados por 
regimes de seguro, tal como se verificou no passado, por exemplo, com os doentes 
com SIDA.

Alteração 331
Nicolae Vlad Popa

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alíneas b) e c)

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) os cuidados de saúde referidos na 
alínea a) do n.º 1 são prestados de acordo 
com as normas e as orientações de 
qualidade e de segurança definidas pelo 
Estado-Membro de tratamento, que 
garantam que:

i) os doentes e os prestadores de cuidados 
de saúde de outros Estados-Membros 
recebam informações sobre essas normas 
e orientações, incluindo disposições em 
matéria de supervisão, nomeadamente por 
meios electrónicos;

(c) os prestadores de cuidados de saúde
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a disponibilidade, 
os preços e os resultados dos cuidados de 
saúde fornecidos, bem como a informação 
pertinente em matéria de seguros ou outros 
tipos de protecção pessoal ou colectiva no 
que se refere à responsabilidade 
profissional;

ii) os doentes e os prestadores de cuidados 
de saúde de outros Estados-Membros 
recebam informações sobre a 
disponibilidade, os preços e os resultados 
dos cuidados de saúde fornecidos, bem 
como a informação pertinente em matéria 
de seguros do prestador de cuidados de 
saúde ou outros tipos de protecção pessoal 
ou colectiva no que se refere à 
responsabilidade profissional;

Or. en
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Justificação

While the text proposed by the Commission implies that healthcare providers receive 
the information and pass it on to the patients so they can make an informed decision, 
the amendment suggests that both the healthcare providers and beneficiaries can be 
informed. Given the fact that both the patient has to have the information in order to 
make an informed decision, as has the healthcare provider in order to offer the best 
healthcare available, the text should state that it is imperative for both parties to be 
informed on standard, guidelines, provisions on supervision, on availability, prices 
and outcomes of the healthcare provided and details of the healthcare provider’s 
insurance cover or other means of personal or collective protection with regard to 
their professional liability.

Alteração 332
Edite Estrela

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) os cuidados de saúde referidos na 
alínea a) do n.º 1 são fornecidos de 
acordo com normas e orientações de 
qualidade e de segurança definidas pelo 
Estado-Membro de tratamento;

Or. pt

Alteração 333
Gyula Hegyi

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 

b) a aplicação prática das normas
legislativas nacionais pelos prestadores de 
cuidados de saúde é controlada 
regularmente e que são aplicadas medidas 
adequadas quando as mesmas não são 
respeitadas;
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saúde;

Or. hu

Justificação

A elaboração da regulamentação nacional sobre os princípios básicos e as 
exigências fundamentais em matéria de prestação de cuidados de saúde é da 
competência dos Estados-Membros, tal como é o controlo do seu cumprimento. 
Recomendamos, por conseguinte, que se estabeleça que o controlo da sua aplicação 
deve incumbir aos Estados-Membros. A expressão "medidas correctivas" é 
demasiado genérica, prestando-se a uma vasta interpretação.

Alteração 334
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara 
Liotard

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 urgência 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;

Or. en

Justificação

Importa que os padrões de qualidade abranjam igualmente os serviços médicos de 
urgência.
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Alteração 335
Iles Braghetto

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 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;

Or. it

Justificação

Justificação: a avaliação é importante para obter uma rede de estruturas 
reconhecidas e acreditadas pela qualidade das prestações efectuadas ao longo dos 
anos.

Alteração 336
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

(c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a disponibilidade, 
os preços e os resultados dos cuidados de 
saúde fornecidos, bem como a informação 
pertinente em matéria de seguros ou outros 
tipos de protecção pessoal ou colectiva no 
que se refere à responsabilidade 
profissional;

(c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam aos doentes informações sobre a 
disponibilidade, os preços e os resultados 
dos cuidados de saúde fornecidos, 
nomeadamente em termos de qualidade,
bem como a informação pertinente sobre o 
número de registo do prestador de 
cuidados de saúde, em matéria de seguros 
do prestador de cuidados de saúde ou 
outros tipos de protecção pessoal ou 
colectiva no que se refere à 
responsabilidade profissional;

Or. en
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Justificação

A presente alteração visa centrar-se no artigo relativo à importante tarefa de 
proporcionar aos doentes clareza jurídica e informações necessárias para fazerem 
escolhas informadas em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços.

Alteração 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a disponibilidade, 
os preços e os resultados dos cuidados de 
saúde fornecidos, bem como a informação 
pertinente em matéria de seguros ou outros 
tipos de protecção pessoal ou colectiva no 
que se refere à responsabilidade 
profissional;

c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre o regime de 
convenções de que beneficiem, a 
disponibilidade, os preços, os níveis de  
reembolso e os procedimentos para o 
efeito, e os índices de qualidade, bem 
como a informação pertinente em matéria 
de seguros ou outros tipos de protecção 
pessoal ou colectiva no que se refere à 
responsabilidade profissional;

Or. fr

Justificação

Os prestadores de cuidados de saúde devem facultar informações mais amplas, 
nomeadamente sobre se agem na qualidade de prestadores públicos ou privados, se 
são filiados numa associação profissional, se continuam a dispor de autorização para 
exercer a sua profissão, etc. 

No que se prende com os índices de qualidade, o conceito de "resultados dos 
cuidados de saúde" reveste certa delicadeza.  Se uma entidade responsável pela 
saúde, reconhecida e habilitada para o fazer, concede uma acreditação ou uma 
certificação a um profissional ou a um estabelecimento de saúde, há que recomendar 
que seja dado conhecimento desse facto e que a informação facultada se cinja à 
existência dessa acreditação ou certificação.
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Alteração 338
Urszula Krupa

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

Texto da Comissão Alteração

(c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a disponibilidade, 
os preços e os resultados dos cuidados de 
saúde fornecidos, bem como a informação 
pertinente em matéria de seguros ou outros 
tipos de protecção pessoal ou colectiva no 
que se refere à responsabilidade 
profissional;

(c) os responsáveis pela organização e 
prestação de cuidados de saúde divulgam 
toda a informação necessária a uma 
escolha informada por parte dos doentes, 
sobretudo sobre a disponibilidade, os 
preços e os resultados dos cuidados de 
saúde fornecidos, bem como a informação 
pertinente em matéria de seguros ou outros 
tipos de protecção pessoal ou colectiva no 
que se refere à responsabilidade 
profissional;

Or. pl

Justificação

Não é só nos hospitais que as informações em causa podem ser disponibilizadas;  
essa eventualidade fará com que seja mais fácil que os pacientes tenham acesso às 
informações de que necessitam neste domínio.

Alteração 339
Frieda Brepoels

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

Texto da Comissão Alteração

c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a disponibilidade, 
os preços e os resultados dos cuidados de 
saúde fornecidos, bem como a informação 
pertinente em matéria de seguros ou outros 
tipos de protecção pessoal ou colectiva no 
que se refere à responsabilidade 
profissional;

c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre o seu tipo de 
registo, a disponibilidade, os preços e os 
resultados dos cuidados de saúde 
fornecidos, bem como a informação 
pertinente em matéria de seguros ou outros 
tipos de protecção pessoal ou colectiva no 
que se refere à responsabilidade 
profissional. Deverá ser dada aos doentes 
a possibilidade de compreenderem o 
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melhor possível esta informação (se 
necessário, com a ajuda de um intérprete 
ou de uma tradução);

Or. nl

Justificação

Os prestadores de cuidados devem fornecer informações completas sobre o seu tipo 
de registo. Tal diz respeito ao estatuto público ou privado dos prestadores de 
cuidados de saúde e às tarifas e condições correspondentes, à licença (se foi retirada 
ou não) e às organizações profissionais a que pertencem.

Além disso, devem ser colocados à disposição dos doentes os meios necessários para 
compreender estas informações, como, por exemplo, a um intérprete. Tal é 
igualmente importante para os profissionais da saúde, dos quais não se pode esperar 
o domínio das 23 línguas oficiais da UE. 

Alteração 340
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara 
Liotard

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

Texto da Comissão Alteração

(c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a disponibilidade, 
os preços e os resultados dos cuidados de 
saúde fornecidos, bem como a informação 
pertinente em matéria de seguros ou outros 
tipos de protecção pessoal ou colectiva no 
que se refere à responsabilidade 
profissional;

(c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a disponibilidade, 
a qualidade, a segurança, os preços e os 
resultados dos cuidados de saúde 
fornecidos, bem como a informação 
pertinente em matéria de seguros ou outros 
tipos de protecção pessoal ou colectiva no 
que se refere à responsabilidade 
profissional;

Or. en

Justificação

Os doentes que procuram cuidados de saúde no estrangeiro só o fazem devido a
problemas de disponibilidade ou de falta de cuidados adequados no país de origem. 
Importa que a qualidade e a segurança sejam enunciadas na lista de critérios 
relevantes para a escolha de cuidados de saúde no estrangeiro. 
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Alteração 341
Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a disponibilidade, 
os preços e os resultados dos cuidados de 
saúde fornecidos, bem como a informação 
pertinente em matéria de seguros ou outros 
tipos de protecção pessoal ou colectiva no 
que se refere à responsabilidade 
profissional;

c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a disponibilidade, 
os preços e os índices de qualidade, bem 
como a informação pertinente em matéria 
de seguros ou outros tipos de protecção 
pessoal ou colectiva no que se refere à 
responsabilidade profissional;

Or. fr

Justificação

O conceito de " resultados dos cuidados de saúde " é particularmente difícil de 
utilizar. Na falta de critérios objectivos e aceites pelas diferentes partes, os 
prestadores de cuidados de saúde poderiam ser induzidos a comunicar "resultados" 
que lhes fossem particularmente favoráveis. Na maior parte dos Estados-Membros 
tem-se assistido à publicação, nos meios de comunicação, de "galardões" atribuídos 
a estabelecimentos de saúde ou a profissionais.   Este género de informação não se 
revela pertinente, nem oportuno. Num certo número de Estados-Membros, corre-se 
ainda o risco de que a informação a que se alude seja contrariada pela proibição de 
fazer publicidade neste contexto. 

Alteração 342
Evangelia Tzampazi

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

Texto da Comissão Alteração

(c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a disponibilidade, 
os preços e os resultados dos cuidados de 

(c) os prestadores de cuidados de saúde 
divulgam toda a informação necessária a 
uma escolha informada por parte dos 
doentes, sobretudo sobre a disponibilidade, 
os preços, a acessibilidade das pessoas 
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saúde fornecidos, bem como a informação 
pertinente em matéria de seguros ou outros 
tipos de protecção pessoal ou colectiva no 
que se refere à responsabilidade 
profissional;

portadoras de deficiência e os resultados 
dos cuidados de saúde fornecidos, bem 
como a informação pertinente em matéria 
de seguros ou outros tipos de protecção 
pessoal ou colectiva no que se refere à 
responsabilidade profissional;

Or. en

Justificação

A informação em matéria de acessibilidade das instalações de cuidados de saúde, 
etc., é essencial para pessoas portadoras de deficiência, para que possam fazer uma 
genuína escolha informada que tome em consideração condições extremamente 
importantes para a possibilidade real de receber cuidados de saúde no estrangeiro.

Alteração 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alíneas c-A) e c-B) (novas)

Texto da Comissão Alteração

c-A) a autoridade designada pelos poderes 
públicos para conceder autorizações 
determinará se o doente pode receber 
cuidados de saúde em centros de 
tratamento de outros Estados-Membros;
c-B) a autoridade designada pelos poderes 
públicos para conceder autorizações 
compromete-se previamente a garantir a 
cobertura financeira dos tratamentos 
efectuados tanto no Estado-Membro de 
inscrição como noutro Estado-Membro, 
na condição de o Estado-Membro de 
inscrição cobrir os custos;

Or. da

Justificação

O local e a data em que os doentes podem efectuar os tratamentos devem basear-se 
em critérios técnicos e não depender da situação financeira pessoal ou das 
possibilidades individuais de acesso a recursos especiais.
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Alteração 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d

Texto da Comissão Alteração

(d) os doentes dispõem de mecanismos 
efectivos de reclamação e compensação, 
em caso de danos causados pela prestação 
de cuidados de saúde;

(d) os doentes dispõem de mecanismos 
efectivos de reclamação junto de um 
mediador independente ou de um 
provedor de justiça no Estado-Membro de 
tratamento e no Estado-Membro de 
inscrição, são-lhes assegurados 
mecanismos gratuitos de reparação e, se 
for caso disso, de compensação, em caso 
de danos causados pela prestação de 
cuidados de saúde; 

Or. en

Justificação

Para garantir que os doentes não só estarão aptos a apresentar uma reclamação em 
teoria, mas também na prática, e que receberão as necessárias reparação e 
compensação adequadas, os pacientes devem poder apresentar a sua reclamação e 
invocar os seus direitos no Estado-Membro de tratamento e no Estado-Membro de 
inscrição.

Alteração 345
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d

Texto da Comissão Alteração

(d) os doentes dispõem de mecanismos 
efectivos de reclamação e compensação, 
em caso de danos causados pela prestação 
de cuidados de saúde;

(d) os doentes dispõem de mecanismos 
efectivos de reclamação a um órgão 
independente e é-lhes assegurada 
reparação gratuita e compensação, em 
caso de danos causados pela prestação de 
cuidados de saúde;

Or. en
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Alteração 346
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara 
Liotard

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d

Texto da Comissão Alteração

(d) os doentes dispõem de mecanismos 
efectivos de reclamação e compensação, 
em caso de danos causados pela prestação 
de cuidados de saúde;

(d) os doentes dispõem dos mecanismos 
efectivos de reclamação e há mecanismos 
gratuitos em vigor para lhes garantir 
reparação e compensação, em caso de 
danos causados ou de tomarem 
consciência de danos sofridos pela 
prestação de cuidados de saúde;

Or. en

Justificação

Os doentes devem estar em condições de invocar a reparação e de solicitar 
compensação em caso de danos e devem possuir garantias de que este processo é 
livre e transparente. É crucial referir estes mecanismos para o efeito, no sentido de 
alcançar este objectivo.

Alteração 347
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d

Texto da Comissão Alteração

(d) os doentes dispõem de mecanismos 
efectivos de reclamação e compensação, 
em caso de danos causados pela prestação 
de cuidados de saúde;

(d) os doentes dispõem de mecanismos 
efectivos de reclamação e há mecanismos 
em vigor para solicitar reparação e 
compensação, em caso de danos causados 
pela prestação de cuidados de saúde;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa centrar-se no artigo relativo à importante tarefa de 
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proporcionar aos doentes clareza jurídica e informações necessárias para fazerem 
escolhas informadas em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços.

Alteração 348
Marianne Thyssen

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

Texto da Comissão Alteração

d) os doentes dispõem de mecanismos 
efectivos de reclamação e compensação, 
em caso de danos causados pela prestação 
de cuidados de saúde;

d) os doentes dispõem de mecanismos 
efectivos de reclamação e compensação, a 
fim de poderem ser indemnizados por 
danos causados pela prestação de cuidados 
de saúde;

Or. nl

Alteração 349
Bill Newton Dunn

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d

Texto da Comissão Alteração

(d) os doentes dispõem de mecanismos 
efectivos de reclamação e compensação, 
em caso de danos causados pela prestação 
de cuidados de saúde;

(d) os doentes dispõem de mecanismos 
efectivos de reclamação e compensação, 
em caso de danos causados pela prestação 
de cuidados de saúde; independentemente 
do sistema escolhido, as medidas de 
correcção e compensação devem ser 
adequadas ao efeito e acessíveis a todos, 
isto é, abertas, rápidas, baratas, 
independentes e aptas a ser utilizadas por 
um doente ou acidentado cuja primeira 
língua não seja a do Estado-Membro em 
causa. Os mecanismos não devem 
restringir a reclamação e não devem 
exigir ao doente o regresso ao 
Estado-Membro onde o tratamento teve 
lugar.

Or. en
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Justificação

Os regimes nacionais dos Estados-Membros, de correcção e compensação de erros 
médicos a nível administrativo, são limitados. As soluções jurídicas podem não ser 
acessíveis a cidadãos com poucos recursos. Para efeito de clareza para os doentes, a 
presente alteração estabelece um padrão claramente mínimo, que se coaduna com as 
salvaguardas fundamentais para os Estados-Membros.

Alteração 350
Linda McAvan

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 
realizados no seu território;

(e) os prestadores de cuidados de saúde 
possuem um seguro de responsabilidade 
profissional ou dispõem de sistemas em 
que as entidades patronais se 
responsabilizam por actos de outrem, 
essencialmente comparável quanto ao seu 
objectivo, adaptados à natureza e dimensão 
do risco existente, para os tratamentos 
realizados no seu território;

Or. en

Justificação

A presente alteração toma em consideração as instâncias em que os trabalhadores 
dos serviços de saúde não possuem uma responsabilidade individual, mas em vez 
disso a entidade patronal assume a responsabilidade por actos de outrem.

Alteração 351
Gyula Hegyi

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 

(e) as normas nacionais criem um quadro 
jurídico para o funcionamento de 
sistemas de seguro de responsabilidade 
profissional, que sejam adaptados à 
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essencialmente comparável quanto ao seu 
objectivo, adaptados à natureza e 
dimensão do risco existente, para os 
tratamentos realizados no seu território;

natureza e dimensão do risco existente, ou 
que existe uma outra garantia equivalente 
ou essencialmente comparável quanto ao 
seu objectivo para os tratamentos 
realizados no seu território;

Or. hu

Justificação

O funcionamento dos sistemas de seguro de responsabilidade profissional não pode 
ser imposto com base no direito comunitário, pois fazê-lo constituiria uma clara 
interferência na jurisdição dos Estados-Membros no que ao financiamento dos seus 
sistemas de saúde diz respeito. Essa obrigação não pode decorrer da legislação 
comunitária. O significado de "outra garantia" continua a ser pouco claro.

Alteração 352
Françoise Grossetête

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 
realizados no seu território;

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 
realizados no seu território, e que os 
profissionais informam as entidades 
competentes respectivas de que 
contraíram esses seguros;

Or. fr

Justificação

Para garantir a mesma protecção aos doentes na União Europeia, importa, de facto, 
que  o seguro de responsabilidade profissional civil passe a ser obrigatório e que a 
respectiva verificação seja assegurada pela entidade que regula a profissão 
correspondente. Conviria ainda prever a coordenação das garantias cobertas pelos 
seguros em causa, tanto a nível dos limites máximos de indemnização como das 
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modalidades de aplicação.

Alteração 353
Anne Ferreira

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 
realizados no seu território;

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 
realizados no seu território, e que os 
profissionais informam as entidades 
competentes respectivas de que 
contraíram esses seguros;

Or. fr

Justificação

O seguro a que se alude garante que os doentes são protegidos. Contudo, convém 
igualmente prever uma fiscalização pela entidade que regula a profissão em causa e 
a coordenação das garantias cobertas pelos seguros, tanto a nível dos limites 
máximos de indemnização como das modalidades de aplicação.

Alteração 354
Marianne Thyssen

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

Texto da Comissão Alteração

f) o direito fundamental à privacidade, no 
que se refere ao tratamento dos dados 
pessoais, está salvaguardado 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 

f) exista o direito à continuidade dos 
cuidados de saúde mediante a transmissão 
dos dados médicos pertinentes relativos ao 
doente. Neste contexto, o direito 
fundamental à privacidade, no que se refere 
ao tratamento dos dados pessoais, deve ser
salvaguardado em conformidade com as 
medidas nacionais de execução das 
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2002/58/CE; disposições comunitárias sobre a protecção 
dos dados pessoais, em particular as 
Directivas 95/46/CE e 2002/58/CE;

Or. nl

Alteração 355
Urszula Krupa

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

Texto da Comissão Alteração

(g) os doentes dos outros 
Estados-Membros devem beneficiar de um 
tratamento igual ao dos nacionais do 
Estado-Membro de tratamento, incluindo 
em matéria de protecção contra a 
discriminação, em conformidade com o 
direito comunitário e a legislação do 
Estado-Membro de tratamento. 

(g) os doentes dos outros 
Estados-Membros devem usufruir dos 
mesmos direitos quanto aos processos de
tratamento utilizados, beneficiar de um 
tratamento igual ao dos nacionais do 
Estado-Membro de tratamento e ser 
informados sobre os meios de 
ressarcimento disponíveis, incluindo em 
matéria de protecção contra a 
discriminação, em conformidade com o 
direito comunitário e a legislação do 
Estado-Membro de tratamento. 

Or. pl

Justificação

A presente alteração está conforme com os princípios gerais da Justiça e da não 
discriminação previstos no artigo 21.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia.

Alteração 356
Marianne Thyssen

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

Texto da Comissão Alteração

g) os doentes dos outros Estados-Membros 
devem beneficiar de um tratamento igual 
ao dos nacionais do Estado-Membro de 

g) os doentes dos outros Estados-Membros 
devem beneficiar de um tratamento igual 
ao dos nacionais do Estado-Membro de 
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tratamento, incluindo em matéria de 
protecção contra a discriminação, em 
conformidade com o direito comunitário e 
a legislação do Estado-Membro de 
tratamento.

tratamento, incluindo em matéria de 
protecção contra a discriminação, em 
conformidade com o direito comunitário e 
a legislação do Estado-Membro de 
tratamento. A igualdade de tratamento 
não deve impedir os Estados-Membros de 
atribuírem prioridade aos seus próprios 
doentes, se tal se revelar necessário para 
garantir que as repercussões dos cuidados 
de saúde transfronteiriços nas listas de 
espera permaneçam razoáveis e 
controláveis. A igualdade de tratamento 
não deve impedir os Estados-Membros de 
fixarem um preço diferente para os 
cuidados de saúde transfronteiriços, se tal 
for necessário para ter em conta os custos 
associados ao desenvolvimento da oferta 
de cuidados de saúde e de infra-estruturas 
ligadas a estes cuidados.

Or. nl

Alteração 357
John Bowis

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

Texto da Comissão Alteração

(g) os doentes dos outros 
Estados-Membros devem beneficiar de um 
tratamento igual ao dos nacionais do 
Estado-Membro de tratamento, incluindo 
em matéria de protecção contra a 
discriminação, em conformidade com o 
direito comunitário e a legislação do 
Estado-Membro de tratamento.

(g) os doentes dos outros 
Estados-Membros devem beneficiar de um 
tratamento igual ao dos nacionais do 
Estado-Membro de tratamento, incluindo 
em matéria de protecção contra a 
discriminação, em conformidade com o 
direito comunitário e a legislação do 
Estado-Membro de tratamento. No 
entanto, a presente Directiva não obriga 
os prestadores de serviços de cuidados de 
saúde de um Estado-Membro a prestar 
cuidados de saúde a uma pessoa segurada 
noutro Estado-Membro, nem a dar 
prioridade à prestação de cuidados de 
saúde a pessoas seguradas noutro 
Estado-Membro em detrimento de uma 
pessoa que tenha necessidades idênticas 
de cuidados de saúde e que esteja 
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segurada no Estado-Membro de 
tratamento.

Or. en

Alteração 358
Iles Braghetto

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

Texto da Comissão Alteração

(g) os doentes dos outros 
Estados-Membros devem beneficiar de um 
tratamento igual ao dos nacionais do 
Estado-Membro de tratamento, incluindo 
em matéria de protecção contra a 
discriminação, em conformidade com o 
direito comunitário e a legislação do 
Estado-Membro de tratamento.

(g) os doentes dos outros 
Estados-Membros devem beneficiar de um 
tratamento igual ao dos nacionais do 
Estado-Membro de tratamento, incluindo 
em matéria de protecção contra a 
discriminação, em conformidade com o 
direito comunitário e a legislação do 
Estado-Membro de tratamento. Contudo, 
nenhuma disposição da presente Directiva 
exige que os prestadores de cuidados de 
saúde tenham de aceitar tratamentos já 
planeados ou de dar prioridade a doentes 
de outros Estados-Membros em 
detrimento de outros doentes com 
necessidades idênticas de cuidados de 
saúde, nomeadamente mediante o 
alargamento do tempo de espera para um 
determinado tratamento.

Or. en

Justificação

Por uma questão de claridade e de coerência, afigura-se útil incluir uma declaração 
no corpo da Directiva, que confirme, conforme o disposto no considerando 12, que os 
prestadores de cuidados de saúde não têm obrigação de aceitar o tratamento 
planeado, nem de dar prioridade a doentes de outros Estados-Membros em 
detrimento dos doentes do Estado-Membro de tratamento.
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Alteração 359
Gyula Hegyi

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

Texto da Comissão Alteração

g) os doentes dos outros Estados-Membros 
devem beneficiar de um tratamento igual 
ao dos nacionais do Estado-Membro de 
tratamento, incluindo em matéria de 
protecção contra a discriminação, em 
conformidade com o direito comunitário e 
a legislação do Estado-Membro de 
tratamento.

g) os doentes dos outros Estados-Membros 
devem beneficiar de um tratamento igual 
ao dos nacionais do Estado-Membro de 
tratamento, incluindo em matéria de 
protecção contra a discriminação, em 
conformidade com o direito comunitário e 
a legislação do Estado-Membro de 
tratamento, sem prejuízo da obrigação dos  
Estados-Membros, nos termos da qual, no 
âmbito do sistema financiado pelo Estado, 
os prestadores devem, ao dispensar 
cuidados de saúde, privilegiar os doentes 
que devem ser tratados de acordo com o 
sistema de referência previsto nas 
regulamentações nacionais ou que se 
encontram em lista de espera.  

Or. hu

Justificação

Relativamente à alínea g) do n° 1 do artigo 5, entendemos que a proibição de 
discriminação não afecta a responsabilidade dos Estados-Membros de garantir que, 
no âmbito da prestação de cuidados de saúde, sejam privilegiados os doentes que têm 
de ser tratados de acordo com o sistema de referência estabelecidos nas 
regulamentações nacionais. Em resultado do cumprimento desta obrigação de 
prestar cuidados de saúde, a directiva pode impor aos Estados-Membros a obrigação 
de garantir o tratamento de doentes vindos de outros Estados-Membros.

Alteração 360
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) o direito a registos médicos escritos 
ou electrónicos, que assegurem a 
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continuidade dos cuidados, seja 
garantida;

Or. nl

Justificação

Os registos médicos revestem-se de grande importância, dado o problema específico 
da continuidade dos cuidados transfronteiriços.

Alteração 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea g)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) são desenvolvidos esforços 
sistemáticos e contínuos para garantir a 
melhoria destas normas, em 
conformidade com as Conclusões do 
Conselho sobre valores e princípios 
comuns aos sistemas de saúde da União 
Europeia, e que são tidos em conta os 
progressos da ciência médica 
internacional e as boas práticas 
amplamente reconhecidas, bem como as 
novas tecnologias da saúde;

Or. en

Justificação

Os sistemas de saúde na União Europeia devem ser governados pelos valores e 
princípios comuns aos sistemas de saúde da UE, em conformidade com as definições 
do Conselho Europeu, e observar os progressos da ciência médica internacional e as 
boas práticas amplamente reconhecidas.
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Alteração 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea g)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) os Estados-Membros definirão 
claramente os direitos dos doentes e os 
direitos das pessoas no que respeita aos 
cuidados de saúde, de acordo com a Carta 
Europeia dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o objectivo da presente Directiva, que visa estipular os 
direitos dos doentes na prestação de cuidados de saúde transfronteiriços, os Estados-
Membros devem definir e codificar estes direitos e os direitos do povo, em geral, em 
matéria de cuidados de saúde. Tal deve ser efectuado em conformidade com a Carta 
Europeia dos Direitos Fundamentais.

Alteração 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades públicas do 
Estado-Membro de tratamento 
controlarão regularmente a 
acessibilidade, a qualidade e o estado 
financeiro dos seus sistemas de cuidados 
de saúde com base nos dados coligidos 
nos termos do artigo 18.º da presente 
Directiva. Tomam medidas atempadas 
para manter o nível da saúde pública e a 
sustentabilidade financeira dos sistemas 
de segurança social.

Or. en
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Justificação

Os sistemas de saúde na União Europeia devem responder às necessidades da 
população, ou seja, prestar cuidados de saúde acessíveis e de qualidade que sejam 
adequadamente financiados. Por conseguinte, é importante que os sistemas de saúde 
sejam regularmente monitorizados e rastreados com base em dados objectivos, da 
parte das autoridades públicas, e que estas tomem as medidas necessárias para 
garantir a qualidade, a acessibilidade e o estado financeiro dos seus sistemas de 
cuidados de saúde.

Alteração 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros definirão 
claramente os direitos dos doentes e os 
direitos das pessoas no que respeita aos 
cuidados de saúde, de acordo com a Carta 
Europeia dos Direitos Fundamentais.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o objectivo da presente Directiva, que visa estipular os 
direitos dos doentes em matéria de prestação de cuidados de saúde transfronteiriços, 
os Estados-Membros devem definir e codificar estes direitos e os direitos do povo, em 
geral, em matéria de cuidados de saúde e em conformidade com a Carta Europeia 
dos Direitos Fundamentais.

Alteração 365
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Um Estado-Membro pode acolher, 
sem que a tal seja obrigado, doentes de 
outros Estados-membros para que lhes 
sejam facultados cuidados de saúde 
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planeados. Esses cuidados de saúde 
planeados não devem afectar a 
capacidade ou a obrigação de o 
Estado-Membro prestar cuidados de 
saúde à sua própria população.

Or. sv

Justificação

É importante salientar que a presente directiva não deve ser um factor de diminuição 
da qualidade dos cuidados de saúde ou de redução do acesso aos mesmos nos 
Estados-Membros.

Alteração 366
Linda McAvan

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

Estas referências passaram a fazer parte do artigo 3.º.
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Alteração 367
Richard Seeber

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

Or. de

Justificação

O desenvolvimento de linhas de orientação previsto na versão proposta não é 
necessário, uma vez que a Comissão dispõe de um mandato geral para adoptar 
orientações com vista à aplicação do direito comunitário.

Alteração 368
Linda McAvan

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

Or. en

Justificação

Este artigo diz respeito às responsabilidades do Estado-Membro de tratamento, razão 
pela qual o presente número não é adequado.
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Alteração 369
Edite Estrela

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

Or. pt

Alteração 370
Claude Turmes, Margrete Auken

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

Or. en

Alteração 371
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Tendo em conta a necessidade de 3. Tendo em conta a necessidade de 
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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.

promover a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços e garantir um elevado 
nível de protecção sanitária, os 
Estados-Membros definirão orientações
destinadas a facilitar a aplicação do n.º 1 e 
informarão a Comissão sobre o conteúdo 
dessas orientações no prazo de três meses 
após a entrada em vigor da legislação.

Se os Estados-Membros não definirem 
tais orientações destinadas a facilitar a 
aplicação do n.º 1, a Comissão, em 
colaboração com os Estados-Membros, 
definirá essas orientações.
Os Estados-Membros e a Comissão 
garantirão que as orientações em causa 
sejam facilmente acessíveis aos 
prestadores de cuidados de saúde e aos 
doentes.

Or. en

Justificação

Deste modo, a proposta ficará mais conforme aos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade e será respeitada a competência do Estado-Membro em matéria 
de cuidados de saúde.

Alteração 372
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

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.

3. Tendo em conta a necessidade de 
promover a prestação de cuidados de saúde 
e serviços médicos de emergência
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.

Or. en
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Justificação

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

Alteração 373
Kathy Sinnott

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.

3. Tendo em conta a necessidade de 
promover a prestação de cuidados de saúde 
e serviços médicos de emergência 
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.

Or. en

Justificação

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

A necessidade de resposta imediata em situação de emergência nas zonas 
transfronteiriças requererá uma ampla cooperação por parte dos Estados-Membros e 
dos seus serviços médicos urgentes a nível regional. O pessoal paramédico é 
importante nestas situações.

Alteração 374
Georgs Andrejevs

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 

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

nível de protecção sanitária, a Comissão, 
em colaboração com os Estados-Membros 
e com peritos provenientes dos grupos de 
doentes e de profissionais visados, definirá 
orientações destinadas a facilitar a 
aplicação do n.º 1.

Or. en

Justificação

Para garantir as normas mais elevadas na prestação de cuidados de saúde em toda a 
Europa, importa definir orientações a nível europeu. Tendo em vista definir, adoptar 
e aplicar essas orientações, é necessária a participação, desde o início, dos 
profissionais de saúde e das suas organizações representativas.

Alteração 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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.

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 das alíneas c) a g) do n.º 1.

Or. da

Alteração 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Tendo em conta a grande 
importância, nomeadamente para os 
doentes, de assegurar a qualidade e a 
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segurança dos cuidados de saúde 
transfronteiriços, as organizações de 
doentes (transfronteiriças) serão sempre 
envolvidas na elaboração das normas e 
orientações referidas nos n.ºs 1 e 3.

Or. nl

Alteração 377
Linda McAvan

Proposta de directiva
Capítulo III – título

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO III Suprimido
UTILIZAÇÃO DE CUIDADOS DE 

SAÚDE NOUTRO ESTADO-MEMBRO

Or. en

A distinção entre o Capítulo II e o Capítulo III é inútil e desnecessária. Por tal 
motivo, é mais simples suprimir os títulos de ambos os capítulos.

Alteração 378
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Garantir a liberdade de escolha dos 

doentes
Os Estados-Membros garantirão que os 
doentes que optem por recorrer a 
cuidados de saúde transfronteiriços o 
façam livremente e que as seguradoras do 
sector dos cuidados de saúde não 
encorajem nem obriguem de forma 
alguma os doentes a tratarem-se no 
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estrangeiro para reduzir os custos do
tratamento.

Or. nl

Justificação

A decisão de optar por cuidados de saúde transfronteiriços deve ser tomada 
livremente pelos doentes.

Alteração 379
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Artigo 6.º

Cuidados de saúde prestados noutro 
Estado-Membro

Responsabilidades das autoridades do 
Estado-Membro de tratamento

Or. en

Justificação

A presente alteração visa estabelecer a coerência entre os títulos do artigo 6.º e do 
artigo 5.º. Verifica-se, em toda a proposta, um problema com títulos de artigos que 
não reflectem o respectivo conteúdo, pelo que é necessária uma revisão geral dos 
títulos.

Alteração 380
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Artigo 6

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 

1. Sem prejuízo do disposto na presente 
directiva, nomeadamente nos artigos 6.º, 
7.º, 8.º e 9.º, 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 
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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.

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, de 
acordo com os mesmos mecanismos 
previstos no Regulamento (CEE) n.º 
1408/71 e no seu sucessor, Regulamento 
(CE) n.º 883/2004.

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 Estados-Membros devem assegurar 
que os médicos e prestadores de serviços 
que trabalhem como parceiros contratuais 
dos respectivos sistemas nacionais de 
saúde ou dos regimes obrigatórios de 
segurança social sejam obrigados a 
aceitar o Cartão Europeu de Seguro de 
Doença e o formulário E-112, bem como 
a tratar os doentes que exibam esse cartão 
nas mesmas condições definidas pelo 
Regulamento relativo à coordenação dos 
sistemas de segurança social. Os 
Estados-Membros obrigarão os 
prestadores de serviços a exibir o símbolo 
do referido cartão no vestíbulo do 
prestador de serviços (de modo 
semelhante aos cartões de crédito em lojas 
e restaurantes) para indicar que o cartão 
é aceite, em conformidade com o citado 
regulamento.

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros 
Estados-Membros as mesmas condições, 
critérios de elegibilidade e formalidades 
legais e administrativas para receber 
cuidados de saúde e o reembolso dos 
respectivos custos que seriam impostos a 

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros 
Estados-Membros as mesmas condições, 
critérios de elegibilidade e formalidades 
legais e administrativas para receber 
cuidados de saúde e o reembolso dos 
respectivos custos que seriam impostos a 
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cuidados de saúde idênticos ou 
semelhantes no seu território, na medida 
em que essas condições e formalidades não 
sejam discriminatórias, nem constituam um 
obstáculo à livre circulação das pessoas.

cuidados de saúde idênticos ou 
semelhantes no seu território, na medida 
em que essas condições e formalidades não 
sejam discriminatórias, nem constituam um 
obstáculo à livre circulação das pessoas.

4. Os Estados-Membros deverão dispor de 
um mecanismo para calcular os custos a 
reembolsar ao doente segurado pelo 
regime obrigatório de segurança social, 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro. Esse mecanismo 
basear-se-á em critérios objectivos e não 
discriminatórios, conhecidos previamente, 
e os custos reembolsados através deste 
mecanismo não poderão ser inferiores ao 
reembolso a que o doente teria direito 
caso fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no território do 
Estado-Membro de inscrição.
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 recebam cuidados de 
saúde noutro Estado-Membro que não o 
de inscrição 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.

Or. en

Justificação

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might 
discriminate in practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border 
healt care services and the principles of equity and equal treatment regardless of 
patients' income and treatment costs. People with lower incomes would be unlikely to 
be able to take advantage of the Commission's much vaunted ' internal market 
freedom' in view of upfront payments to be made, the costs of travel and 
accomodation, and because language barriers and uncertainty over the legal 
situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in another 
Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States such 
as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health 
insurance scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. 
In order to strenghten patients' ricghts in cross-border healthcare, therefore, the 
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already existing framework of the coordination of social protection schemes 
exclusively should be used.

Alteração 381
Edite Estrela

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. O Estado-Membro de inscrição garante 
que os doentes que necessitem de receber 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro 
não serão impedidos de beneficiar desses 
cuidados de saúde, desde que os cuidados 
em causa estejam abrangidos pelas 
prestações previstas na legislação do 
Estado-Membro de inscrição a que os 
doentes têm direito e que o acesso a essa 
prestação respeite os procedimentos de 
referenciação clínica do Estado-Membro 
de inscrição.

Or. pt
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Alteração 382
Linda McAvan

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 nos artigos 7.°, 
8.° e 9.°, o Estado-Membro de inscrição 
garantirá o reembolso dos custos 
incorridos pelas pessoas seguradas que se 
desloquem a outro Estado-Membro tendo 
em vista a realização de cuidados de saúde 
noutro Estado-Membro.

Compete ao Estado-Membro de inscrição 
determinar os cuidados de saúde pelos 
quais as pessoas seguradas têm direito ao 
reembolso, o nível desse reembolso e o 
nível da comparticipação a suportar pelas 
pessoas seguradas, independentemente do 
local em que tenham sido prestados.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa simplificar este número.
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Alteração 383
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Cuidados de saúde prestados noutro 
Estado-Membro

Cuidados de saúde prestados noutro ou a 
partir de outro Estado-Membro

1. Sem prejuízo do disposto na presente 
directiva, nomeadamente nos artigos 7.º, 
8.º e 9.º, 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.

1. Sem prejuízo do disposto na presente 
directiva, nomeadamente nos artigos 7.º, 
8.º e 9.º, 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 de outro Estado-
Membro, sem se deslocarem fisicamente a 
esse Estado-Membro, ou que aí 
pretendam adquirir produtos ligados aos 
cuidados de saúde, não serão impedidas de 
beneficiar desses cuidados de saúde ou de 
adquirir esses produtos, quando os 
cuidados ou os produtos 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 ou fossem 
adquiridos produtos idênticos ou 
semelhantes no seu território. A presente 
directiva não impede que os 
Estados-Membros adoptem normas mais 
favoráveis, como, por exemplo, normas 
que prevejam o reembolso dos custos do 
tratamento à taxa (mais elevada) aplicada 
no Estado-Membro em que o tratamento 
foi efectuado ou o produto adquirido. Tal 
pode suceder, em particular, com 
qualquer tratamento realizado através das 
redes europeias de referência, previstas 
no artigo 15.º da presente directiva.

Em qualquer caso, compete ao Estado-
Membro de inscrição determinar os 

Em qualquer caso, compete ao Estado-
Membro de inscrição determinar os 
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cuidados de saúde a pagar, 
independentemente do local em que 
tenham sido prestados.

cuidados de saúde e produtos a pagar, 
independentemente do local em que 
tenham sido prestados ou adquiridos.

Or. nl

Justificação

A proposta só prevê um mecanismo para os Estados-Membros limitarem a saída de 
doentes. É igualmente necessário prever o mecanismo inverso, a fim de limitar a 
entrada de doentes. Tanto a saída como a entrada de doentes podem comprometer o 
equilíbrio financeiro dos regimes de segurança social e/ou a capacidade e a 
acessibilidade dos cuidados de saúde. 

Alteração 384
Dagmar Roth-Behrendt

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 
ao Estado-Membro de tratamento ou 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. Se existirem 
diversos métodos para tratar uma 
determinada doença ou lesão, o doente 
terá direito a ser reembolsado por 
qualquer método que esteja 
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suficientemente testado e validado pela 
ciência médica internacional, mesmo que 
não se encontre disponível no Estado-
Membro de inscrição do doente. Se um 
Estado-Membro de inscrição recusar o 
reembolso desse tratamento, o Estado-
Membro em causa deve fornecer uma 
justificação médica para a sua decisão.
Em qualquer caso, compete ao Estado-
Membro de inscrição determinar os 
cuidados de saúde a pagar, 
independentemente do local em que 
tenham sido prestados. O Estado-Membro 
de inscrição deve criar mecanismos 
adequados e coerentes, tendo em vista o 
pagamento directo desses custos aos 
prestadores de cuidados de saúde.

Or. en

Justificação

If there are several methods available for treating a certain disease or injury, the 
patient should have the right to reimbursement for all methods of treatment that are 
sufficiently tried and tested by international medical science, even if they are not 
offered in the patient’s home Member State. This will give patients a greater 
opportunity of receiving a treatment that suits their individual condition. Additionally, 
Member States and the Commission should work together to put in place some 
mechanisms to pay healthcare providers directly and thus avoid the need for patients 
to advance funds.

Alteração 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

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 

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 
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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.

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, incluindo a regulamentação 
administrativa, as orientações e os 
códigos de conduta das profissões 
médicas, 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 cuidados
de saúde apenas poderão ser considerados 
semelhantes se não violarem a legislação, 
a regulamentação e os códigos de conduta
das profissões médicas do Estado-
Membro de inscrição. Em qualquer caso, 
compete ao Estado-Membro de inscrição 
determinar os cuidados de saúde a pagar, 
independentemente do local em que 
tenham sido prestados.

Or. en

Justificação

Por vezes, os Estados-Membros não regulam os serviços médicos através de 
legislação nacional, mas sim de regulamentação administrativa, de orientações e 
códigos de conduta das profissões médicas. Esses instrumentos são vinculativos para 
os profissionais médicos dos Estados-Membros, razão pela qual deverão aplicar-se 
as mesmas condições nos Estados-Membros em que o doente recebe tratamento.

Alteração 386
Maria Berger

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 

1. Sem prejuízo do disposto na presente 
directiva, nomeadamente nos artigos 7.°, 
8.° e 9.°, o Estado-Membro de inscrição 
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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.

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 reais dos 
cuidados de saúde utilizados no Estado-
Membro de tratamento. No caso de 
existirem diversos métodos de tratamento 
de uma determinada doença ou lesão, o 
doente terá direito a ser reembolsado por 
qualquer método que esteja 
suficientemente testado e validado pela 
ciência médica internacional, mesmo que 
não se encontre disponível no 
Estado-Membro de inscrição. Em 
qualquer caso, compete ao Estado-Membro 
de inscrição determinar os cuidados de 
saúde a pagar, independentemente do local 
em que tenham sido prestados.

Or. de

Justificação

De forma a evitar que as bases financeiras dos sistemas de saúde nacionais dos 
Estados-Membros de tratamento sejam prejudicadas, é necessário calcular os custos 
reais dos cuidados de saúde prestados no Estado-Membro de tratamento.

Alteração 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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 

1. Sem prejuízo do disposto na presente 
directiva, nomeadamente nos artigos 7.°, 
8.° e 9.°, o Estado-Membro de inscrição 
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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.

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 dos cuidados de 
saúde prestados habitualmente e de 
acordo com o método usual no Estado-
Membro de tratamento com base no 
diagnóstico estabelecido, no valor que lhe 
teria sido reembolsado no 
Estado-Membro de inscrição pelo 
tratamento prestado habitualmente e 
segundo o método usual no caso de um 
diagnóstico idêntico. Em qualquer caso, 
compete ao Estado-Membro de inscrição 
determinar os cuidados de saúde a pagar, 
independentemente do local em que 
tenham sido prestados.

Or. de

Justificação

Actualmente, não é possível comparar os cuidados de saúde prestados nos diferentes 
Estados-Membros. Para que o reembolso das despesas com base no sistema previsto 
pela presente directiva seja possível, o doente é reembolsado com os custos do 
tratamento prestado habitualmente e segundo o método usual no Estado-Membro de 
tratamento de acordo com o diagnóstico estabelecido. Contudo, o valor dos custos 
reembolsados não deverá exceder os custos cobrados pelos cuidados de saúde 
prestados habitualmente e segundo o método usual no Estado-Membro de inscrição 
do doente no caso de um diagnóstico idêntico. 
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Alteração 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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. Em qualquer 
caso, compete ao Estado-Membro de 
inscrição determinar os cuidados de saúde 
pelos quais a pessoa segurada tem direito 
à correspondente assunção de custos, bem 
como o nível de reembolso e de
co-pagamento a cargo dessa mesma 
pessoa, independentemente do local em 
que os cuidados de saúde tenham sido 
prestados.

Or. es

Justificação

O Estado-Membro de inscrição é competente para determinar não apenas os 
cuidados de  saúde a pagar (último período do n.º 1 do artigo 6.º), como também o 
nível de reembolso e de co-pagamento aplicável a cada caso.
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Alteração 389
Christofer Fjellner

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 público obrigatório, 
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.

Or. sv

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.
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Alteração 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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.º, 
8.º e 9.º, o Estado-Membro de inscrição 
garantirá que as pessoas seguradas que se 
desloquem deliberadamente 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.

Or. nl

Alteração 391
Iles Braghetto

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 

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 
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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.

desloquem a outro Estado-Membro tendo 
em vista a realização de cuidados de saúde 
nesse Estado (tratamentos programados) 
ou que pretendam receber cuidados de 
saúde prestados noutro Estado-Membro 
(tratamentos programados), 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.

Or. it

Justificação

É oportuno especificar que, no artigo vertente, se alude a tratamentos programados, 
os quais constituem a razão para efectuar a deslocação ao estrangeiro. 

Alteração 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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 

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 
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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.

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 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.

Or. fr

Justificação

O conceito de "cuidados de saúde semelhantes" não abarca uma realidade precisa, 
ao invés do de "cuidados de saúde idênticos". É necessário suprimir aquele conceito, 
a fim de obviar a quaisquer ambiguidades.

Alteração 393
Niels Busk

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto na presente 
directiva, nomeadamente nos artigos 7.º, 
8.º e 9.º, 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 

1. Sem prejuízo do disposto na presente 
directiva, nomeadamente nos artigos 7.º, 
8.º e 9.º, 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 
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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.

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. O Estado-
Membro de inscrição pode optar por 
reembolsar adiantadamente a pessoa 
segurada dos custos suportados pelo 
Estado-Membro de inscrição, por 
exemplo, através de um "voucher".

Or. da

Justificação

Os sistemas de saúde dos Estados-Membros baseiam-se no princípio do acesso livre e 
igual dos doentes aos cuidados de saúde e, para que essa situação se mantenha, deve 
ser possível o Estado tomar adiantadamente a seu cargo as despesas dos doentes, 
para que estes não tenham de pagar primeiro e ser mais tarde reembolsados. Deste 
modo, os doentes ficariam em pé de igualdade, independentemente da sua situação 
financeira.

Alteração 394
Edite Estrela

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 ou semelhantes no seu 
território. Em qualquer caso, compete ao 
Estado-Membro de inscrição determinar 

2. Os custos dos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro serão 
reembolsados ou assumidos pelo 
Estado-Membro de afiliação, em função 
do tipo de Sistema de Saúde, em 
conformidade com as disposições da 
presente directiva, num nível não superior 
ao que teria lugar 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, no 
respeito do estabelecido no número 
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os cuidados de saúde a pagar, 
independentemente do local em que 
tenham sido prestados.

anterior (procedimentos de 
referenciação).

Or. pt

Alteração 395
Maria Berger

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 totalmente pelo Estado-
Membro de inscrição. Os 
Estados-Membros devem cobrir 
igualmente outros custos conexos como, 
por exemplo, o tratamento terapêutico.

Or. de

Alteração 396
Retirada

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Or. es

Justificação

Retirada.
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Alteração 397
Marianne Thyssen

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, desde 
que estejam abrangidos pelas prestações 
previstas na legislação do Estado-Membro 
de inscrição a que a pessoa segurada tem 
direito, 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.

Or. nl

Alteração 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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 ou pagos pelo sistema de 
segurança social do 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. Os Estados-Membros podem 
decidir cobrir outros custos conexos, 
como o alojamento e os custos de viagem.
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Or. en

Justificação

Dependendo da forma como estiverem organizados os cuidados de saúde, pode não 
incumbir ao Estado-Membro propriamente dito a obrigação de reembolsar os custos 
dos cuidados de saúde no estrangeiro, mas sim, por exemplo, a um organismo 
segurador. Por tal motivo, é mais adequado fazer referência, neste contexto, ao 
sistema de segurança social do Estado-Membro de inscrição. Para facilitar o recurso 
a cuidados de saúde no estrangeiro por parte dos doentes, os Estados-Membros 
deverão poder cobrir igualmente os custos de alojamento e de viagem.

Alteração 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 ou pagos pelo sistema de 
segurança social do 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. Os Estados-Membros devem 
cobrir igualmente os custos de viagem.

Or. en

Justificação

Dependendo da forma como estiverem organizados os cuidados de saúde, pode não 
incumbir ao Estado-Membro propriamente dito a obrigação de reembolsar os custos 
dos cuidados de saúde no estrangeiro, mas sim, por exemplo, a um organismo 
segurador. Por tal motivo, é mais adequado fazer referência, neste contexto, ao 
sistema de segurança social do Estado-Membro de inscrição. Para facilitar o recurso 
a cuidados de saúde no estrangeiro por parte dos doentes, os Estados-Membros 
deverão cobrir igualmente os custos de viagem suportados pelos doentes.
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Alteração 400
Linda McAvan

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 efectuado 
pelo Estado-Membro de inscrição caso 
esses cuidados de saúde fossem prestados 
no seu território, sem exceder contudo os 
custos reais dos cuidados de saúde 
recebidos.

Or. en

Justificação

A expressão cuidados de saúde “idênticos ou semelhantes” não é juridicamente clara 
e deve ser suprimida.

Alteração 401
Dagmar Roth-Behrendt

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 ou pagos 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.
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Or. en

Justificação

V. supra, n.º 1 do artigo 6.º.

Alteração 402
Anne Ferreira

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 caso 
fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos no Estado-Membro de inscrição, 
sem exceder contudo os custos reais dos 
cuidados de saúde recebidos.

Or. fr

Justificação

Tal como no caso da alteração apresentada ao n.º 2, pretende-se assegurar a 
coerência do presente artigo.  

Alteração 403
Christofer Fjellner

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 

2. Os custos dos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro serão 
reembolsados pelo Estado-Membro de 
inscrição, em conformidade com as 
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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.

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.

Or. sv

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 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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 caso 
fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no 
Estado-Membro de inscrição. Se os custos 
dos cuidados de saúde prestados no 
Estado-Membro de inscrição forem mais 
elevados do que no outro Estado-Membro, 
o Estado-Membro de inscrição pagará a 
diferença a favor de um fundo de 
solidariedade para tratamentos nesse 
outro Estado-Membro. Este fundo de 
solidariedade para tratamentos ajudará os 
doentes dos países com custos mais 
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baixos, para que os tratamentos que 
efectuem em países com custos mais 
elevados sejam totalmente cobertos.

Or. da

Justificação

É necessário instaurar um sistema que garanta aos cidadãos dos Estados-Membros 
mais pobres melhores oportunidades de receberem tratamento nos Estados-Membros 
mais ricos. Caso contrário, a directiva colocaria esses cidadãos numa situação de 
desvantagem relativamente aos cidadãos dos Estados-Membros mais ricos, quando 
estes últimos começam a fazer muito maior uso dos serviços de saúde dos Estados-
Membros mais pobres.

Alteração 405
Colm Burke

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 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. Os Estados-Membros devem 
cobrir outros custos conexos, como o 
tratamento terapêutico, desde que o custo 
total não exceda o montante pagável no 
Estado-Membro de inscrição.

Or. en

Justificação

Para muitos tratamentos, é teórica e praticamente impossível determinar onde acaba 
o tratamento e têm início tratamentos auxiliares, como a convalescença. Daí decorre, 
logicamente, que deva ser coberta a totalidade do tratamento terapêutico, e não 
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apenas um único procedimento.

Alteração 406
Evangelia Tzampazi

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os custos adicionais em que possam 
incorrer as pessoas com deficiência 
quando recebem cuidados de saúde 
noutro Estado-Membro devido a uma ou 
mais deficiências serão reembolsados pelo 
Estado-Membro de inscrição, em 
conformidade com a legislação nacional e 
desde que esses custos se encontrem 
suficientemente documentados.

Or. en

Justificação

If persons with disabilities can not have their additional costs covered, they will de 
facto not have the same rights as other patients in cross-border health care. And 
given the fact that persons with disabilities in many cases will have a more significant 
need for health care than the rest of the population, the failure to cover the extra 
disability related expenses would amount to clear unequal treatment. Examples of 
extra disability related expenses are the payment of personal assistants, special 
transport, transport of assistive equipment, sign language interpretation and 
supported decision-making.

Alteração 407
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2a. Os custos, que seriam reembolsados 
por cuidados de saúde idênticos ou 
semelhantes no Estado-Membro de 
inscrição, devem ser calculados de forma 
transparente e individualizada, incluindo 
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nesse cálculo a totalidade dos custos dos 
cuidados de saúde que seriam  
dispensados no Estado-Membro de 
inscrição, sem se limitar apenas aos 
custos variáveis. Os custos devem 
igualmente ser calculados ao nível 
administrativo competente, nos casos em 
que o Estado-Membro de inscrição 
disponha de um sistema de saúde 
descentralizado. 

Or. sv

Justificação

 Os custos dos cuidados de saúde variam entre os diversos Estados-Membros, 
devendo a legislação ter em conta tais variações. 

Alteração 408
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros 
Estados-Membros as mesmas condições, 
critérios de elegibilidade e formalidades 
legais e administrativas para receber 
cuidados de saúde e o reembolso dos
respectivos custos que seriam impostos a 
cuidados de saúde idênticos ou 
semelhantes no seu território, na medida 
em que essas condições e formalidades não
sejam discriminatórias, nem constituam 
um obstáculo à livre circulação das 
pessoas. 

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros 
Estados-Membros as mesmas condições, 
critérios de elegibilidade e formalidades 
legais e administrativas para receber 
cuidados de saúde e os respectivos custos 
que seriam impostos a cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no seu território, 
na medida em que essas condições e 
formalidades sejam objectivas, não 
discriminatórias e conhecidas 
previamente.

Essas condições podem incluir limitações, 
já existentes em alguns Estados-Membros, 
sobre o tratamento com prestadores não 
convencionados ou com prestadores fora 
da sua própria região, desde que o 
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tratamento necessário possa ser 
assegurado, dentro de um prazo 
medicamente aceitável, por prestadores 
convencionados ou por prestadores da sua 
própria região.

Or. en

Justificação

O texto proposto não esclarece em que momento as condições poderiam constituir um 
obstáculo à liberdade de circulação. Alguns Estados-Membros impõem já limitações 
ao tratamento com prestadores não convencionados ou com prestadores fora da sua 
própria região. Proibir essas limitações em matéria de cuidados de saúde 
transfronteiriços significaria interferir com a planificação dos Estados-Membros e 
com a responsabilidade que lhes cabe, nos termos do artigo 152.º do Tratado, de 
organizarem o seu próprio sistema de cuidados de saúde.

Alteração 409
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros Estados-
Membros as mesmas condições, critérios 
de elegibilidade e formalidades legais e 
administrativas para receber cuidados de 
saúde e o reembolso dos respectivos 
custos que seriam impostos a cuidados de 
saúde idênticos ou semelhantes no seu 
território, na medida em que essas 
condições e formalidades não sejam 
discriminatórias, nem constituam um 
obstáculo à livre circulação das pessoas.

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde ou produtos ligados aos cuidados 
de saúde noutros Estados-Membros as 
mesmas condições, critérios de 
elegibilidade e formalidades legais e 
administrativas que seriam impostos a 
cuidados de saúde idênticos ou 
semelhantes prestados no seu território ou 
a produtos idênticos ou semelhantes 
adquiridos no seu território, na medida em 
que essas condições e formalidades não 
sejam discriminatórias, nem constituam um 
obstáculo à livre circulação de serviços e 
bens.

Or. nl
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Justificação

O que está aqui em causa não é a livre circulação de pessoas (este princípio está na 
origem do Regulamento (CEE) n.º 1408/71), mas a livre circulação de bens e 
serviços.

Alteração 410
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros Estados-
Membros as mesmas condições, critérios 
de elegibilidade e formalidades legais e 
administrativas para receber cuidados de 
saúde e o reembolso dos respectivos custos 
que seriam impostos a cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no seu território, 
na medida em que essas condições e 
formalidades não sejam discriminatórias, 
nem constituam um obstáculo à livre 
circulação das pessoas. 

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros Estados-
Membros as mesmas condições, critérios 
de elegibilidade e formalidades legais e 
administrativas, estabelecidas a nível 
local, nacional ou regional, para receber 
cuidados de saúde e para a assunção dos 
respectivos custos que seriam impostos a 
esses cuidados de saúde no seu território, 
na medida em que essas condições e 
formalidades não sejam discriminatórias, 
nem constituam um obstáculo à livre 
circulação das pessoas, dos serviços e das 
mercadorias. Tal pode incluir a exigência 
de que a pessoa segurada seja avaliada 
para efeitos de aplicação dessas 
condições, critérios ou formalidades, por 
um profissional de saúde ou por 
administradores de cuidados de saúde que 
prestem serviços ao regime obrigatório de 
segurança social do Estado-Membro de 
inscrição, nos casos em que essa 
avaliação for também obrigatória para o 
acesso a serviços no Estado-Membro de 
inscrição.

Or. en

Justificação

A expressão cuidados de saúde “idênticos ou semelhantes” não é juridicamente clara 
e deve ser suprimida. O novo texto visa garantir que os doentes sejam avaliados por 
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um profissional de saúde antes de procurarem tratamento noutro Estado-Membro.

Alteração 411
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros 
Estados-Membros as mesmas condições, 
critérios de elegibilidade e formalidades 
legais e administrativas para receber 
cuidados de saúde e o reembolso dos 
respectivos custos que seriam impostos a 
cuidados de saúde idênticos ou 
semelhantes no seu território, na medida 
em que essas condições e formalidades não 
sejam discriminatórias, nem constituam um 
obstáculo à livre circulação das pessoas. 

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros 
Estados-Membros as mesmas condições, 
critérios de elegibilidade e formalidades 
legais e administrativas, estabelecidas a 
nível local, nacional ou regional, para 
receber cuidados de saúde e para a 
assunção dos respectivos custos que 
seriam impostos a esses cuidados de saúde 
no seu território, na medida em que essas 
condições e formalidades não sejam 
discriminatórias, nem constituam um 
obstáculo à livre circulação das pessoas, 
dos serviços e das mercadorias. Tal pode 
incluir a exigência de que a pessoa 
segurada seja avaliada, a fim de ser 
encaminhada para um prestador de 
cuidados de saúde noutro Estado-
Membro.

Or. en

Alteração 412
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros 
Estados-Membros as mesmas condições, 
critérios de elegibilidade e formalidades 

3. O Estado-Membro de inscrição impõe
aos doentes que procuram cuidados de 
saúde fornecidos noutros 
Estados-Membros as mesmas condições, 
critérios de elegibilidade e formalidades 
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legais e administrativas para receber 
cuidados de saúde e o reembolso dos 
respectivos custos que seriam impostos a 
cuidados de saúde idênticos ou 
semelhantes no seu território, na medida 
em que essas condições e formalidades não 
sejam discriminatórias, nem constituam um 
obstáculo à livre circulação das pessoas. 

legais e administrativas para receber 
cuidados de saúde e o reembolso dos 
respectivos custos que seriam impostos a 
cuidados de saúde idênticos no seu 
território, na medida em que essas 
condições e formalidades não sejam 
discriminatórias, nem constituam um 
obstáculo à livre circulação das pessoas.

Or. fr

Justificação

Há que reforçar quanto dispõe o presente número, de modo a evitar quaisquer 
discriminações entre doentes.  

Tal como no caso da alteração apresentada ao n.º 2, pretende-se assegurar a 
coerência do presente artigo.  

Alteração 413
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, 
Anja Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros 
Estados-Membros as mesmas condições, 
critérios de elegibilidade e formalidades 
legais e administrativas para receber 
cuidados de saúde e o reembolso dos
respectivos custos que seriam impostos a 
cuidados de saúde idênticos ou 
semelhantes no seu território, na medida 
em que essas condições e formalidades não 
sejam discriminatórias, nem constituam 
um obstáculo à livre circulação das 
pessoas. 

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros 
Estados-Membros as mesmas condições, 
critérios de elegibilidade e formalidades 
legais e administrativas, incluindo os 
códigos de conduta das profissões 
médicas, para receber cuidados de saúde e 
os respectivos custos que seriam impostos 
a cuidados de saúde no seu território, na 
medida em que essas condições e 
formalidades não sejam discriminatórias.

Or. en
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Justificação

Por vezes, os Estados-Membros não regulam os serviços médicos através de 
legislação nacional, mas sim de regulamentação administrativa, de orientações e 
códigos de conduta das profissões médicas. Esses instrumentos são vinculativos para 
os profissionais médicos dos Estados-Membros, razão pela qual deverão aplicar-se 
as mesmas condições nos Estados-Membros em que o doente recebe tratamento. A 
última parte do n.º 3 é confusa, porque a liberdade de circulação das pessoas não 
implica o reembolso de serviços médicos que não sejam reembolsados, por qualquer 
motivo, no Estado-Membro de origem.

Alteração 414
Iles Braghetto

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros 
Estados-Membros as mesmas condições, 
critérios de elegibilidade e formalidades 
legais e administrativas para receber 
cuidados de saúde e o reembolso dos 
respectivos custos que seriam impostos a 
cuidados de saúde idênticos ou 
semelhantes no seu território, na medida 
em que essas condições e formalidades não 
sejam discriminatórias, nem constituam um 
obstáculo à livre circulação das pessoas.

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros 
Estados-Membros as mesmas condições, 
critérios de elegibilidade e formalidades 
legais e administrativas para receber 
cuidados de saúde e o reembolso dos 
respectivos custos que seriam impostos a 
esses cuidados de saúde no seu território, 
na medida em que essas condições e 
formalidades não sejam discriminatórias, 
nem constituam um obstáculo à livre 
circulação das pessoas. Tal pode incluir a 
exigência de que a pessoa segurada seja 
avaliada para efeitos de aplicação destas 
condições, critérios ou formalidades, por 
um profissional de saúde que preste 
serviços ao regime obrigatório de 
segurança social do Estado-Membro de 
inscrição.

Or. en

Justificação

For the sake of clarity and in order to respect Member States’ responsibilities for 
managing their own healthcare systems and for determining healthcare entitlements 
for their own citizens it is suggested deleting the wording “same or similar”.
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In a number of Member States, decisions made by General Practitioners or other 
health professionals affiliated to the state health system are an integral part of the 
“regulatory and administrative formalities” which determine entitlements to 
healthcare for individual patients. It is important to explicitly recognise this in the text 
of the Directive to ensure that there will not be extension of the range of entitlements 
from the system of the Member State of affiliation.

Alteração 415
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros 
Estados-Membros as mesmas condições, 
critérios de elegibilidade e formalidades 
legais e administrativas para receber 
cuidados de saúde e o reembolso dos 
respectivos custos que seriam impostos a 
cuidados de saúde idênticos ou 
semelhantes no seu território, na medida 
em que essas condições e formalidades não 
sejam discriminatórias, nem constituam um 
obstáculo à livre circulação das pessoas.

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros 
Estados-Membros as mesmas condições, 
critérios de elegibilidade e formalidades 
legais e administrativas para receber 
cuidados de saúde e o reembolso dos 
respectivos custos que seriam impostos a 
cuidados de saúde idênticos ou 
semelhantes no seu território, na medida 
em que essas condições e formalidades não 
sejam discriminatórias, nem constituam um 
obstáculo à livre circulação de pessoas, 
bens e serviços.

Or. sv

Justificação

A jurisprudência do TJCE neste domínio baseia-se na liberdade de circulação de 
bens e serviços. Estes dois princípios devem, por conseguinte, ser aditados.

Alteração 416
Miroslav Mikolášik

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro de inscrição pode O Estado-Membro de inscrição pode impor 
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impor aos doentes que procuram cuidados 
de saúde fornecidos noutros Estados-
Membros as mesmas condições, critérios 
de elegibilidade e formalidades legais e 
administrativas para receber cuidados de 
saúde e o reembolso dos respectivos custos 
que seriam impostos a cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no seu território, 
na medida em que essas condições e 
formalidades não sejam discriminatórias, 
nem constituam um obstáculo à livre 
circulação das pessoas.

aos doentes que procuram cuidados de 
saúde fornecidos noutros Estados-
Membros as mesmas condições, critérios 
de elegibilidade e formalidades legais e 
administrativas para receber cuidados de 
saúde e o reembolso dos respectivos custos 
que seriam impostos a cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no seu território, 
na medida em que essas condições e 
formalidades não sejam discriminatórias, 
nem constituam um obstáculo à livre 
circulação das pessoas. A presente
directiva não prejudica as legislações e 
regulamentações nacionais sobre 
tratamentos reprodutivos.

Or. en

Justificação

As legislações nacionais sobre tratamentos reprodutivos não devem ser prejudicadas 
pela directiva.

Alteração 417
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os médicos e prestadores de 
serviços que trabalhem como parceiros 
contratuais dos respectivos sistemas 
nacionais de saúde ou dos regimes 
obrigatórios de segurança social sejam 
proibidos de tratar os doentes de outro 
Estado-Membro numa base privada ou 
pedindo pagamentos antecipados em 
espécie, nos casos em que o doente possa 
provar o seu estatuto como pessoa 
segurada pelo regime obrigatório de 
segurança social do respectivo Estado-
Membro de inscrição, através do Cartão 
Europeu de Seguro de Doença e do 
formulário E-112.
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Or. en

Justificação

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might 
discriminate in practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border 
healt care services and the principles of equity and equal treatment regardless of 
patients' income and treatment costs. People with lower incomes would be unlikely to 
be able to take advantage of the Commission's much vaunted ' internal market 
freedom' in view of upfront payments to be made, the costs of travel and 
accomodation, and because language barriers and uncertainty over the legal 
situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in another 
Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States such 
as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health 
insurance scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. 
In order to strenghten patients' rights in cross-border healt care, therefore, the 
already existing framework of the coordination of social protection schemes 
exclusively should be used.

Alteração 418
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A presente directiva não obriga os 
prestadores de cuidados de saúde de um 
Estado-Membro a prestarem cuidados de 
saúde a uma pessoa segurada de outro 
Estado-Membro, nem a darem prioridade 
à prestação de cuidados de saúde a uma 
pessoa segurada de outro Estado-Membro 
em detrimento de um doente que tenha 
necessidades clínicas semelhantes e seja 
uma pessoa segurada do Estado-Membro 
de tratamento.

Or. en

Justificação

Pode ser necessário que os Estados-Membros criem um mecanismo temporário que 
funcione como “válvula de segurança” se aumentar muito rapidamente a procura 
proveniente do estrangeiro, a fim de que os prestadores possam dar resposta ao fluxo 
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de doentes. Tal diz apenas respeito aos cuidados de saúde planificados, uma vez que 
os cuidados de saúde necessários durante uma visita a outro país estão cobertos pelo 
Regulamento (CEE) nº 1408/71 e não serão afectados por esta alteração.

Alteração 419
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros deverão dispor de 
um mecanismo para calcular os custos a 
reembolsar ao doente segurado pelo 
regime obrigatório de segurança social, 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro. Esse mecanismo 
basear-se-á em critérios objectivos e não 
discriminatórios, conhecidos previamente, 
e os custos reembolsados através deste 
mecanismo não poderão ser inferiores ao 
reembolso a que o doente teria direito 
caso fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no território do 
Estado-Membro de inscrição.

4. Para efeitos das disposições do presente 
número, os Estados-Membros deverão 
dispor de um mecanismo para calcular os 
custos a assumir pelo regime obrigatório 
de segurança social, relativos a cuidados de 
saúde recebidos noutro Estado-Membro. 
Esse mecanismo basear-se-á em critérios 
objectivos e não discriminatórios, 
conhecidos previamente. 

Or. en

Alteração 420
Maria Berger

Proposta de directiva
Artigo 6 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros deverão dispor de 
um mecanismo para calcular os custos a 
reembolsar ao doente segurado pelo regime 
obrigatório de segurança social, relativos a 
cuidados de saúde recebidos noutro 
Estado-Membro. Esse mecanismo 
basear-se-á em critérios objectivos e não 
discriminatórios, conhecidos previamente, 
e os custos reembolsados através deste 

4. Os Estados-Membros deverão dispor de 
um mecanismo para calcular os custos a 
reembolsar ao doente segurado pelo regime 
obrigatório de segurança social, relativos a 
cuidados de saúde recebidos noutro 
Estado-Membro. Esse mecanismo basear-
se-á em critérios objectivos e não 
discriminatórios, conhecidos previamente. 
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mecanismo não poderão ser inferiores ao 
reembolso a que o doente teria direito 
caso fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no território do 
Estado-Membro de inscrição.

Or. de

Alteração 421
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros deverão dispor de 
um mecanismo para calcular os custos a 
reembolsar ao doente segurado pelo regime 
obrigatório de segurança social, relativos a 
cuidados de saúde recebidos noutro 
Estado-Membro. Esse mecanismo 
basear-se-á em critérios objectivos e não 
discriminatórios, conhecidos previamente, 
e os custos reembolsados através deste 
mecanismo não poderão ser inferiores ao 
reembolso a que o doente teria direito caso 
fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no território do 
Estado-Membro de inscrição.

4. Os Estados-Membros deverão dispor de 
um mecanismo para calcular os custos a 
reembolsar ao doente segurado pelo regime 
público obrigatório, relativos a cuidados de 
saúde recebidos noutro Estado-Membro. 
Esse mecanismo basear-se-á em critérios 
objectivos e não discriminatórios, 
conhecidos previamente, e os custos 
reembolsados através deste mecanismo não 
poderão ser inferiores ao reembolso a que o 
doente teria direito caso fossem prestados 
cuidados de saúde idênticos ou 
semelhantes no território do 
Estado-Membro de inscrição.

Or. sv

Justificação

Vários Estados-Membros têm sistemas de saúde que prevêem prestações em espécie, 
pelo que, normalmente, não reembolsam as despesas de tratamento através dos 
sistemas de segurança social. Deve, por conseguinte, ser dada uma formulação mais 
neutra ao texto, tendo em conta os diferentes sistemas dos Estados-Membros. Cf. a 
correspondente alteração ao n.º1.
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Alteração 422
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os Estados-Membros deverão dispor de 
um mecanismo para calcular os custos a 
reembolsar ao doente segurado pelo regime 
obrigatório de segurança social, relativos a 
cuidados de saúde recebidos noutro 
Estado-Membro. Esse mecanismo 
basear-se-á em critérios objectivos e não 
discriminatórios, conhecidos previamente, 
e os custos reembolsados através deste 
mecanismo não poderão ser inferiores ao 
reembolso a que o doente teria direito caso 
fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no território do 
Estado-Membro de inscrição.

(4) Os Estados-Membros deverão dispor de 
um mecanismo para calcular os custos a 
reembolsar ao doente segurado pelo regime 
obrigatório de segurança social, relativos a 
cuidados de saúde recebidos noutro 
Estado-Membro. Esse mecanismo 
basear-se-á em critérios objectivos e não 
discriminatórios, conhecidos previamente, 
e os custos reembolsados através deste 
mecanismo serão equivalentes aos custos, 
a cujo reembolso o doente teria direito 
caso fossem recebidos cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no Estado-
Membro de inscrição, sem exceder, 
contudo, os custos reais dos cuidados de 
saúde recebidos.

Or. hu

Justificação

Em nosso entender, a segunda parte da segunda frase do n.º 4 do artigo 6, que 
estabelece, como regra, sem excepções, o reembolso de acordo com os custos 
nacionais, contraria o disposto no n.º 2 do artigo 6, elaborado com base na 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da Comunidades Europeias, segundo a qual o 
reembolso não pode exceder o custo real dos cuidados de saúde recebidos.

Alteração 423
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros deverão dispor de 
um mecanismo para calcular os custos a 
reembolsar ao doente segurado pelo regime 
obrigatório de segurança social, relativos a 
cuidados de saúde recebidos noutro 

4. Os Estados-Membros deverão dispor de 
um mecanismo para calcular os custos a 
reembolsar ao doente segurado pelo regime 
obrigatório de segurança social, relativos a 
cuidados de saúde recebidos noutro 
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Estado-Membro. Esse mecanismo 
basear-se-á em critérios objectivos e não 
discriminatórios, conhecidos previamente, 
e os custos reembolsados através deste 
mecanismo não poderão ser inferiores ao 
reembolso a que o doente teria direito caso 
fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no território do 
Estado-Membro de inscrição.

Estado-Membro. Esse mecanismo 
basear-se-á em critérios objectivos e não 
discriminatórios, conhecidos previamente, 
e os custos reembolsados através deste 
mecanismo não poderão ser inferiores ao 
reembolso a que o doente teria direito caso 
fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos no território do Estado-Membro 
de inscrição, em conformidade com o 
disposto no n.º 2.

Or. fr

Justificação

Tal como no caso da alteração apresentada ao n.º 2, pretende-se assegurar a 
coerência do presente artigo.   Cumpre reafirmar que o reembolso não pode exceder 
o custo dos cuidados de saúde dispensados.

Alteração 424
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Estado-Membro onde o tratamento 
é efectuado deverá dispor de um 
mecanismo que permita imputar o custo 
real do tratamento aos doentes que não 
estejam filiados no regime de segurança 
social desse Estado-Membro. 

Or. nl

Justificação

De (dreiging van) aantasting van de capaciteit en van de financiële balans van 
gezondheidsstelsels van de lidstaten als rechtvaardigingsgrond om de instroom van 
patiënten (en dus het vrij verkeer van diensten) te beperken moet expliciet worden 
opgenomen in de richtlijn. Aan buitenlandse patiënten de werkelijke kost per dienst 
kunnen aangerekend worden, ook al verschilt deze van de prijs die de eigen patiënten 
betalen (omwille van belastingen). In het arrest Ferlini (C-411/98) heeft het Hof 
bevestigd dat een gedifferentieerde prijs voor gezondheidszorgdiensten mogelijks 
gerechtvaardigd kan worden.
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Alteração 425
Frieda Brepoels

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 de execução 
das disposições comunitárias sobre a 
protecção dos dados pessoais, em 
particular as Directivas 95/46/CE e 
2002/58/CE, do Estado-Membro de 
inscrição.

Or. en

Justificação

Os doentes deverão ter acesso aos seus registos médicos, sobretudo no caso de 
procurarem dar continuidade, no seu próprio país, a um tratamento recebido no 
estrangeiro. Esses registos médicos deverão ser fornecidos pelo profissional de 
cuidados de saúde que tratou o doente, em conformidade com as disposições e 
condições do Estado-Membro de inscrição.

Alteração 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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 

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, pelo 
Estado-Membro de inscrição, o acesso aos 
seus registos médicos, em conformidade 
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execução das disposições comunitárias 
sobre a protecção dos dados pessoais, em 
particular as Directivas 95/46/CE e 
2002/58/CE.

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.

Or. fr

Justificação

Os doentes devem ter acesso aos seus registos médicos. Todavia, os prestadores de 
cuidados de saúde devem possibilitar esse acesso em observância das condições do 
Estado-Membro de inscrição.  

Alteração 427
Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Serão instaurados os meios 
necessários para fornecer cuidados 
médicos de emergência de elevada 
qualidade aos cidadãos europeus vítimas 
de acidentes noutros Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

É importante que os padrões de qualidade sejam igualmente extensíveis aos serviços 
médicos de emergência.

Alteração 428
Holger Krahmer

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 
europeus vítimas de acidentes ou outras 
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emergências médicas noutros 
Estados-Membros receber cuidados 
médicos de emergência de alta qualidade.

Or. de

Justificação

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

Alteração 429
Kathy Sinnott

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Deverão ser previstas disposições 
especiais para a prestação de cuidados 
médicos urgentes de alta qualidade aos 
cidadãos da EU que sejam vítimas de 
acidentes e de emergências em larga 
escala noutro Estado-Membro.

Or. en

Justificação

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

A necessidade de resposta imediata em situação de emergência nas zonas 
transfronteiriças requererá uma ampla cooperação por parte dos Estados-Membros e 
dos seus serviços médicos urgentes a nível regional. O pessoal paramédico é 
importante nestas situações.
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Alteração 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Sem prejuízo do disposto nos artigos 
8.º e 9.º, o Estado-Membro de inscrição 
não subordinará o reembolso do custo dos 
cuidados de saúde prestados noutro 
Estado-Membro à concessão de uma 
autorização prévia.

Or. es

Justificação

De acordo com a jurisprudência segundo a qual a liberdade de circulação dos 
cidadãos não será restringida, mediante aplicação do princípio geral de que não é 
necessária autorização prévia, e em conformidade com as reservas nos casos de 
assistência em estabelecimento hospitalar previstos pela jurisprudência no artigo 8º.

Alteração 431
Frieda Brepoels

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Estado-Membro de tratamento não 
será obrigado a aceitar doentes de outro 
Estado-Membro nem a atribuir-lhes 
prioridade em detrimento de doentes que 
necessitem de cuidados semelhantes que 
estejam segurados no Estado-Membro de 
tratamento e que, por essa razão, possam 
encontrar-se numa lista de espera. 

Or. nl

Justificação

A Bélgica já se depara actualmente com um afluxo de doentes relativamente 
importante. Daí o grande receio de que os doentes segurados na Bélgica sejam 
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colocados numa lista de espera, devido ao aumento dos cuidados de saúde 
transfronteiriços neste país. Este problema é mencionado no considerando 12, mas 
não aparece no articulado da proposta, ao passo que são previstas medidas para 
limitar uma saída excessiva de doentes. A presente alteração visa propor uma 
solução para os eventuais problemas decorrentes de um aumento do afluxo de 
doentes. 

Alteração 432
Claude Turmes, Margrete Auken

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. As disposições deste capítulo não 
afectam a conclusão de acordos 
contratuais transfronteiras para os 
cuidados de saúde previstos.

Or. en

Justificação

É importante esclarecer que estas disposições não impedem a conclusão de 
disposições contratuais transfronteiras para os cuidados de saúde previstos. Nesse 
caso, as partes contratantes escolhem seguir as regras da coordenação da segurança 
social ou aplicam regras e tabelas específicas estabelecidas através da negociação 
entre os parceiros contratuais.

Alteração 433
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Estado-Membro de tratamento 
será reembolsado na integralidade dos 
custos reais (custos totais) incorridos em 
consequência do tratamento.

Or. en
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Justificação

O aditamento de um novo n.º 5 ao artigo 6.º visa reforçar a estabilidade financeira e 
os serviços do sistema de cuidados de saúde do Estado-Membro onde o tratamento é 
prestado, garantindo o reembolso do Estado-Membro de tratamento na totalidade 
dos custos incorridos. No caso de o reembolso ser inferior aos custos reais do 
tratamento, o doente poderá pagar uma parte.

Alteração 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido

Cuidados não hospitalares

O Estado-Membro de inscrição não pode 
sujeitar a autorização prévia o reembolso 
dos custos relativos a cuidados não 
hospitalares prestados noutro Estado-
Membro, sempre que os custos, desses 
cuidados de saúde, caso tivessem sido 
prestados no seu território, fossem 
assumidos pelo regime obrigatório de 
segurança social.

Or. es

Justificação

Coerente com a proposta de alteração que visa incorporar um novo n.º 5-A no artigo 
6.º. 
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Alteração 435
Iles Braghetto

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido

Cuidados não hospitalares

O Estado-Membro de inscrição não pode 
sujeitar a autorização prévia o reembolso 
dos custos relativos a cuidados não 
hospitalares prestados noutro Estado-
Membro, sempre que os custos, desses 
cuidados de saúde, caso tivessem sido 
prestados no seu território, fossem 
assumidos pelo regime obrigatório de 
segurança social.

Or. en

Justificação

A presente alteração reconhece que os sistemas de autorização prévia podem ser 
valiosos para os doentes, ao esclarecerem os interessados sobre questões como o 
reembolso a que têm direito e os custos que eles próprios têm de suportar, as 
disposições aplicáveis a quaisquer cuidados que posteriormente sejam necessários e 
o que deverá suceder, se algo correr mal. Essas considerações aplicam-se igualmente 
aos cuidados prestados em hospitais e em outros locais, à imagem e semelhança do 
que acontece com a necessidade de planificar os serviços e gerir os recursos 
financeiros para aqueles que têm a seu cargo a gestão dos sistemas de saúde. 

Alteração 436
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro de inscrição não pode 
sujeitar a autorização prévia o reembolso 
dos custos relativos a cuidados não 
hospitalares prestados noutro 
Estado-Membro, sempre que os custos, 

O Estado-Membro de inscrição não pode 
sujeitar a autorização prévia o reembolso 
dos custos relativos a cuidados não 
hospitalares prestados noutro 
Estado-Membro ou à aquisição de 
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desses cuidados de saúde, caso tivessem 
sido prestados no seu território, fossem 
assumidos pelo regime obrigatório de 
segurança social.

produtos ligados aos cuidados de saúde 
noutro Estado-Membro, sempre que os 
custos, desses cuidados de saúde, caso 
tivessem sido prestados no seu território, 
ou desses produtos, caso tivessem sido 
adquiridos no seu território, fossem 
assumidos pelo regime obrigatório de 
segurança social.

Or. nl

Justificação

A aquisição de produtos ligados aos cuidados de saúde (por exemplo, dispositivos 
médicos) foi objecto do acórdão Decker (no qual o que estava em causa era a 
aquisição de óculos), pelo que também deve figurar numa directiva que visa a 
codificação dos acórdãos Kohll e Decker. 

Alteração 437
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro de inscrição não pode 
sujeitar a autorização prévia o reembolso 
dos custos relativos a cuidados não 
hospitalares prestados noutro 
Estado-Membro, sempre que os custos, 
desses cuidados de saúde, caso tivessem 
sido prestados no seu território, fossem 
assumidos pelo regime obrigatório de 
segurança social.

O Estado-Membro de inscrição não pode 
sujeitar a autorização prévia o reembolso 
dos custos relativos a cuidados não 
hospitalares prestados noutro 
Estado-Membro.

Um doente ao qual sejam dispensados 
cuidados não hospitalares num outro 
Estado-Membro notificará dessa 
prestação a Segurança Social do seu 
Estado-Membro de inscrição, antes de se 
deslocar para beneficiar daqueles 
cuidados.    Declarará também que 
recebeu as informações relativas à 
prestação de cuidados em causa, em 
conformidade com o artigo 10.º da 
presente directiva. 
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Se a declaração em referência não figurar 
juntamente com a notificação de 
prestação de cuidados não hospitalares 
noutro Estado-Membro, a Segurança 
Social do Estado-Membro de inscrição 
certificar-se-á junto do doente de que este 
diligenciou no sentido de receber, antes 
da deslocação, todas as informações 
necessárias à prestação de cuidados não 
hospitalares noutro Estado-Membro.   

Or. fr

Justificação

Cf. alteração ao vigésimo nono considerando.

Alteração 438
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro de inscrição não pode 
sujeitar a autorização prévia o reembolso 
dos custos relativos a cuidados não 
hospitalares prestados noutro 
Estado-Membro, sempre que os custos, 
desses cuidados de saúde, caso tivessem 
sido prestados no seu território, fossem 
assumidos pelo regime obrigatório de 
segurança social.

O Estado-Membro de inscrição não pode 
sujeitar a autorização prévia o reembolso 
dos custos relativos a cuidados não 
hospitalares prestados noutro 
Estado-Membro, sempre que os custos, 
desses cuidados de saúde, caso tivessem 
sido prestados no seu território, fossem 
assumidos pelo regime obrigatório de 
segurança social. Se, para o financiamento 
dos cuidados de saúde, a legislação 
nacional do Estado-Membro de inscrição 
obrigar os doentes segurados a 
recorrerem a cuidados de saúde junto de 
um prestador de cuidados de saúde 
financiado pelo Estado, o Estado-Membro 
de inscrição só será obrigado a 
reembolsar o custo dos cuidados prestados 
no Estado-Membro de tratamento que o 
doente utilizou nas mesmas condições que 
as pessoas seguradas no Estado-Membro 
de tratamento.
 .
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Or. hu

Justificação

Se uma entidade seguradora do Estado-Membro de inscrição for obrigada a 
reembolsar despesas relativas a cuidados de saúde recebidos, num Estado-Membro 
de tratamento, junto de um prestador não financiado pelo sector público, ou seja, não 
pertencente ao sistema de saúde, o paciente pode não receber o reembolso no Estado 
de inscrição relativo aos cuidados de saúde obtidos junto desse prestador. Contudo, 
se o paciente for tratado noutro Estado-Membro, o Estado-Membro de inscrição será 
obrigado a reembolsar o custo de tal tratamento. 

Alteração 439
Kathy Sinnott

Proposta de directiva
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os cuidados não hospitalares deverão 
incluir tratamentos alternativos, se estes 
forem autorizados no Estado-Membro de 
inscrição. 

Or. en

Justificação

Se o Estado-Membro de inscrição oferecer tratamentos médicos alternativos pagos 
pelo Estado, por exemplo, fitoterapia, homeopatia, osteopatia, quiroprática, etc., a 
presente directiva deve permitir o reembolso quando a pessoa for tratada por um 
profissional qualificado noutro Estado-Membro.
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