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Alteração 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

A presente directiva gera mais insegurança do que esclarecimentos, uma vez que cria um 
sistema paralelo ao sistema de direitos doentes já estabelecido nos Regulamentos 1408/71 e 
883/2004. A directiva não se debruça sobre a qualidade dos cuidados de saúde a partir da 
perspectiva do paciente e centra-se, em vez disso, na saúde do ponto de vista da liberdade de 
prestação de serviços. Além disso, exerce pressão sobre as responsabilidades dos Estados-
Membros no domínio dos cuidados de saúde, conforme estabelecido pelo artigo 152.º do 
Tratado.

Alteração 43
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

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

Alteração 44
Urszula Krupa

Proposta de directiva
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. pl

Justificção

A proposta de directiva deve ser rejeitada, porque não foi suficientemente ponderada e vai 
gerar custos administrativos a nível comunitário. A adopção da directiva ao nível de toda a 
UE terá como resultado a criação de um novo comité de Comitologia (comité para a 
prestação de cuidados de saúde transfronteiriços seguros, eficazes e de elevada qualidade), o 
que significa a criação de novos postos de trabalho.

Alteração 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Título

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Justificação

Propõe-se que a proposta de Directiva não se centre na abordagem da mobilidade dos 
pacientes, mas antes em três eixos fundamentais em torno dos quais a Comissão Europeia 
afirma articulá-la: princípios comuns a todos os sistemas de cuidados de saúde da UE, 
cooperação europeia no âmbito da saúde e quadro específico em matéria de prestação de 
cuidados de saúde transfronteiriços. 
Enquanto que este último aspecto afecta apenas uma minoria de doentes, a melhoria da 
qualidade e da segurança da assistência, bem como a cooperação entre os Estados-Membros 
são aspectos que redundarão em benefício da generalidade dos cidadãos, pelo que deveriam 
constituir o núcleo principal da proposta.

Alteração 46
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
aplicação dos direitos dos doentes em 
matéria de cuidados de saúde 
transfronteiriços

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
mobilidade e aos direitos dos doentes a 
nível transfronteiriço

Or. nl

Justificação

Healthcare was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need 
for reintroducing the same issues ( reimbursement of healthcare provided in another Member 
State, definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the 
internal market via the current separate proposal for a directive on cross-border health care. 
The application of the respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States. There is also no need for further action on this.
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Alteração 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

- Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
seu artigo 95º,

- Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
seu artigo 152.º,

Or. es

Justificação

O artigo 95.º do Tratado não oferece uma base jurídica adequada para a adopção da 
Directiva, já que não incide sobre o estabelecimento ou funcionamento do mercado interno. 
Entendemos que o artigo 152.º oferece uma base jurídica mais adequada ao especificar 
explicitamente que as acções comunitárias no domínio da saúde pública devem respeitar 
plenamente as responsabilidades dos Estados-Membros relativamente à organização e 
prestação de serviços de saúde e dos cuidados médicos.

Alteração 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
seu artigo 95º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente os 
artigos 16.º e 152.º,

Or. en
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Alteração 49
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
seu artigo 95º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente os 
artigos 42.º, 152.º e 308.º,

Or. en

Justificação

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

Alteração 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Proposta de directiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

- Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o
seu artigo 95º,

- Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, 
os seus artigos 95.º, 137.º e 152.º,

Or. fr

Justificação

A base jurídica desta directiva não pode ser apenas o artigo 95.º. Deve-se acrescentar os 
artigos 152.º e 137.º, uma vez que a directiva deve garantir um nível elevado de saúde dos 
cidadãos e que o seu objectivo é o reembolso dos cuidados de saúde dos doentes que se vão 
tratar num Estado-Membro distinto do seu Estado de inscrição, estando, por isso, ligada aos 
sistemas de protecção social. Este último ponto releva da competência dos Estados-Membros, 
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sendo a acção da Comunidade complementar das políticas nacionais e incidindo na melhoria 
da saúde pública e na prevenção das doenças. A acção complementar da Comunidade 
destina-se também a fomentar a cooperação e a coordenação em matéria de saúde entre os 
Estados-Membros.

Alteração 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
seu artigo 95.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, 
os seus artigos 95.º e 152.º,

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 152.º,  a Comunidade adopta medidas com vista a assegurar (deixando 
apenas de contribuir para) um nível elevado de protecção da saúde humana.  É importante 
salientar que uma directiva relativa aos cuidados de saúde não pode ser baseada apenas nas 
regras que regem o mercado interno, mas deve também estar empenhada em garantir um 
elevado nível de protecção da saúde humana. 

Alteração 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
seu artigo 95.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente os 
artigos 95.º e 152.º,

Or. en

Justificação

O objectivo da presente directiva não é apenas o de garantir a livre circulação de pessoas 
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mas, sobretudo, de assegurar um elevado nível de saúde pública na União Europeia.

Alteração 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Em conformidade com o artigo 
137.º, e, nomeadamente, os seus n.ºs 1, 2 e 
4, a proposta da Comissão deveria 
respeitar a competência dos 
Estados-Membros, uma vez que o direito 
dos cidadãos à segurança social resulta 
do seu estatuto de trabalhadores.

Or. fr

Alteração 54
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. nl
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Justificação

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

Alteração 55
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Dado que estão preenchidas as 
condições de recurso ao artigo 95.º do 
Tratado como base jurídica, o legislador 
comunitário basear-se-á nesta base 
jurídica mesmo quando a protecção da 
saúde pública seja um factor decisivo 
para as opções tomadas; a este respeito o 
n.º 3 do artigo 95.º do Tratado exige 
explicitamente que, ao realizar a 
harmonização, seja garantido um elevado
nível de protecção da saúde humana, 
considerando em particular os novos 
desenvolvimentos baseados em factos 
científicos.

Suprimido

Or. sv

Justificção

A prestação de cuidados de saúde não é nem um serviço nem uma mercadoria qualquer, pelo 
que a presente directiva não se deve basear no artigo 95.º do Tratado, mas sim no artigo 
152.º.
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Alteração 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Dado que estão preenchidas as 
condições de recurso ao artigo 95.º do 
Tratado como base jurídica, o legislador 
comunitário basear-se-á nesta base 
jurídica mesmo quando a protecção da 
saúde pública seja um factor decisivo 
para as opções tomadas; a este respeito o 
n.º 3 do artigo 95.º do Tratado exige 
explicitamente que, ao realizar a 
harmonização, seja garantido um elevado 
nível de protecção da saúde humana, 
considerando em particular os novos 
desenvolvimentos baseados em factos 
científicos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este considerando é redundante devido à alteração que introduz a dupla base jurídica.

Alteração 57
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Dado que estão preenchidas as 
condições de recurso ao artigo 95.º do 
Tratado como base jurídica, o legislador 
comunitário basear-se-á nesta base 
jurídica mesmo quando a protecção da 
saúde pública seja um factor decisivo 
para as opções tomadas; a este respeito o 
n.º 3 do artigo 95.º do Tratado exige 
explicitamente que, ao realizar a 

(2) Dado que não estão preenchidas as 
condições de recurso ao artigo 95.º do 
Tratado como base jurídica, o legislador 
comunitário basear-se-á na mesma base 
jurídica do Regulamento (CE) n.º 
883/2004/CE relativo à coordenação dos 
sistemas de segurança social, e terá 
igualmente em conta o artigo 152.º do 
Tratado. Um elevado nível de protecção da 
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harmonização, seja garantido um elevado 
nível de protecção da saúde humana, 
considerando em particular os novos 
desenvolvimentos baseados em factos 
científicos.

saúde humana, considerando em particular 
os novos desenvolvimentos baseados em 
factos científicos

Or. en

Justificação

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

Alteração 58
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Dado que estão preenchidas as 
condições de recurso ao artigo 95.º do 
Tratado como base jurídica, o legislador 
comunitário basear-se-á nesta base jurídica 
mesmo quando a protecção da saúde 
pública seja um factor decisivo para as 
opções tomadas; a este respeito o n.º 3 do 
artigo 95.º do Tratado exige explicitamente 
que, ao realizar a harmonização, seja 
garantido um elevado nível de protecção da 
saúde humana, considerando em 
particular os novos desenvolvimentos 
baseados em factos científicos.

(2) Dado que estão preenchidas as 
condições de recurso ao artigo 95.º do 
Tratado como base jurídica, o legislador 
comunitário basear-se-á nesta base jurídica 
mesmo quando a protecção da saúde 
pública seja um factor decisivo para as 
opções tomadas; a este respeito o n.º 3 do 
artigo 95.º do Tratado exige explicitamente 
que, ao realizar a harmonização, seja 
garantido um elevado nível de protecção da 
saúde humana.

Or. fr

Justificação

A última frase não tem aqui qualquer sentido, já que a presente directiva incide sobre as 
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condições de acesso e de pagamento ou reembolso dos cuidados de saúde recebidos pelos 
doentes num Estado-Membro distinto do seu Estado de inscrição.

Alteração 59
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e os princípios gerais do 
direito consagrados, em particular, na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O direito de aceder aos cuidados 
de saúde e o direito de beneficiar de 
tratamentos médicos nas condições 
estabelecidas pela legislação e práticas 
nacionais estão consagrados no artigo 35.º 
da Carta de Direitos Fundamentais da 
União Europeia. Mais especificamente, a 
presente directiva tem de ser aplicada no 
respeito pelo direito à vida privada e 
familiar, pela protecção dos dados 
pessoais, pela igualdade perante a lei, pelo 
princípio da não discriminação e pelo 
direito à acção e a um tribunal imparcial, 
em conformidade com os princípios gerais 
do direito, como reconhecidos nos artigos 
7.°, 8.º, 20.º, 21.º e 47.º da Carta.

(3) A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e os princípios gerais do 
direito consagrados, em particular, na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O direito de aceder aos cuidados 
de saúde e o direito de beneficiar de 
tratamentos médicos nas condições 
estabelecidas pela legislação e práticas 
nacionais estão consagrados nos n.ºs 1 e 2 
do artigo 34.º e no artigo 35.º da Carta de 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
Mais especificamente, a presente directiva 
tem de ser aplicada no respeito pelo direito 
à vida privada e familiar, pela protecção 
dos dados pessoais, pela igualdade perante 
a lei, pelo princípio da não discriminação e 
pelo direito à acção e a um tribunal 
imparcial, em conformidade com os 
princípios gerais do direito, como 
reconhecidos nos artigos 7.°, 8.º, 20.º, 21.º 
e 47.º da Carta.

Or. fr

Justificação

O artigo 35.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União recorda o objectivo de um nível 
elevado de protecção da saúde na definição e aplicação das políticas da União e o direito de 
beneficiar de cuidados de saúde nas condições estabelecidas pelas legislações e práticas 
nacionais. O artigo 34.º reconhece e respeita o direito de acesso às prestações de segurança 
social e aos serviços sociais que garantem uma protecção em diferentes casos, 
designadamente na doença, de acordo com o direito comunitário e as legislações nacionais.  
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Alteração 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e os princípios gerais do 
direito consagrados, em particular, na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O direito de aceder aos cuidados 
de saúde e o direito de beneficiar de 
tratamentos médicos nas condições 
estabelecidas pela legislação e práticas 
nacionais estão consagrados no artigo 35.º 
da Carta de Direitos Fundamentais da 
União Europeia. Mais especificamente, a 
presente directiva tem de ser aplicada no 
respeito pelo direito à vida privada e 
familiar, pela protecção dos dados 
pessoais, pela igualdade perante a lei, pelo 
princípio da não discriminação e pelo 
direito à acção e a um tribunal imparcial, 
em conformidade com os princípios gerais 
do direito, como reconhecidos nos artigos 
7.°, 8.º, 20.º, 21.º e 47.º da Carta.

(3) A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e os princípios gerais do 
direito consagrados, em particular, na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O direito de aceder aos cuidados 
de saúde e o direito de beneficiar de 
tratamentos médicos nas condições 
estabelecidas pela legislação e práticas 
nacionais estão consagrados no artigo 35.º 
da Carta de Direitos Fundamentais da 
União Europeia. Mais especificamente, a 
presente directiva tem de ser aplicada no 
respeito pelo direito à vida privada e 
familiar, pela protecção dos dados 
pessoais, pela igualdade perante a lei, pelo 
princípio da não discriminação, pelas 
opções éticas fundamentais dos 
Estados-Membros e pelo direito à acção e 
a um tribunal imparcial, em conformidade 
com os princípios gerais do direito, como 
reconhecidos nos artigos 7.°, 8.º, 20.º, 21.º 
e 47.º da Carta.

Or. en

Justificação

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 
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Alteração 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os sistemas de saúde da Comunidade
são uma componente essencial dos 
elevados níveis de protecção social na 
Europa e contribuem para a coesão e a 
justiça sociais, bem como para o 
desenvolvimento sustentável. Fazem 
igualmente parte do quadro mais amplo 
dos serviços de interesse geral.

(4) A saúde e os sistemas de saúde dos 
Estados-Membros relevam do interesse 
geral. Os sistemas de saúde dos 
Estados-Membros são uma componente 
essencial dos elevados níveis de protecção 
social na Europa e contribuem para a 
coesão e a justiça sociais, bem como para o 
desenvolvimento sustentável. A sua 
especificidade, a ser assinalada, é que os 
sistemas de saúde relevam 
simultaneamente do quadro mais amplo 
dos serviços de interesse geral.

Or. fr

Justificação

É óbvio, tal como o sublinha a Comissão, que o papel dos sistemas de saúde é essencial, 
sendo conveniente recordar esta sua característica, para além do facto de estes sistemas, 
cabe aqui frisá-lo, serem do domínio do interesse geral e se revestirem de um carácter 
particular devido às missões que lhes são confiadas.

Alteração 62
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Amendment

(5) Como confirmado pelo Tribunal de 
Justiça, em várias ocasiões, e embora 
reconhecendo a sua natureza específica, 
todos os tipos de cuidados médicos estão 
abrangidos pelo âmbito do Tratado.

(5) Como confirmado pelo Tribunal de 
Justiça, em várias ocasiões, e embora 
reconhecendo a sua natureza específica, 
todos os tipos de prestação 
transfronteiriça de cuidados médicos estão 
abrangidos pelo âmbito do Tratado.

Or. nl
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Justificação

O TJCE apenas confirmou a aplicabilidade do tratado no que respeita ao tráfego 
transfronteiriço de cuidados médicos. Assim, no caso C-372/04 (Watts) o TJCE determinou 
que o facto de o Sistema Nacional de Saúde britânico ser um organismo público financiado 
pelo Estado e que oferece a prestação de cuidados de saúde a título gratuito é irrelevante. O 
que é relevante é a transacção principal entre a Sr.ª Watts e o hospital francês, na qual a Sr.ª 
Watts pagou pelos cuidados de saúde e, por isso, foi destinatária dos serviços nos termos do 
tratado.

Alteração 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Como confirmado pelo Tribunal de 
Justiça, em várias ocasiões, e embora 
reconhecendo a sua natureza específica, 
todos os tipos de cuidados médicos estão 
abrangidos pelo âmbito do Tratado.

(5) Como confirmado pelo Tribunal de 
Justiça, em várias ocasiões, e embora 
reconhecendo a sua natureza específica, 
todos os tipos de cuidados médicos estão 
abrangidos pelo âmbito do Tratado. 
Deverão, em particular, ser garantidos a 
todos os cidadãos europeus titulares do 
cartão europeu de seguro de doença 
(European Health Insurance Card), em 
nome dos princípios da solidariedade e da 
reciprocidade, os cuidados necessários em 
caso de urgência em qualquer Estado-
Membro onde o doente se encontre, 
independentemente dos encargos 
financeiros que a intervenção poderá 
implicar para a instituição hospitalar que 
presta o serviço e para o Estado ou 
colectividade local a que pertence. O 
pagamento das prestações fica, com base 
no princípio da reciprocidade, a cargo do 
Estado onde ocorreu a intervenção de 
emergência, sendo depois integralmente 
reembolsado pelo Estado-Membro de 
inscrição.

Or. it
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Justificação

É igualmente necessário ter em conta na presente directiva os progressos realizados graças 
ao cartão europeu de seguro de doença e reafirmar o direito dos doentes de serem tratados 
em caso de emergência nos países onde se encontram e independentemente do nível dos seus 
recursos financeiros ou dos recursos do Estado-Membro de inscrição. 

Alteração 64
Adamos Adamou

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto proposto pela Comissão Alteração

(5) Como confirmado pelo Tribunal de 
Justiça, em várias ocasiões, e embora 
reconhecendo a sua natureza específica, 
todos os tipos de cuidados médicos estão 
abrangidos pelo âmbito do Tratado.

(5) Como confirmado pelo Tribunal de 
Justiça, em várias ocasiões, e embora 
reconhecendo a sua natureza específica, 
todos os tipos de cuidados médicos estão 
abrangidos pelo âmbito do Tratado. Nos 
termos do artigo 152º do Tratado, a 
Comunidade tem apenas uma acção 
complementar no domínio da saúde 
pública, sector que é da competência dos 
Estados-Membros que podem celebrar 
acordos entre si, incluindo acordos 
relativos aos cuidados de saúde 
transfronteiriços aos doentes.   
.

Or. el
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Justificação

Nos termos do artigo 152º do Tratado CE, a organização e o financiamento dos sistemas de 
saúde, bem como a definição do que deve ser considerado como tratamento hospitalar, é da 
competência exclusiva dos Estados-Membros.

Alteração 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A presente directiva respeita e não 
prejudica a liberdade de cada 
Estado-Membro decidir que tipo de 
cuidados de saúde considera adequado. 
Nenhuma disposição da presente directiva 
deve ser interpretada de molde a pôr em 
causa as opções éticas fundamentais dos 
Estados-Membros, nomeadamente no que 
diz respeito à protecção do direito à vida 
de cada ser humano.

Or. en

Justificação

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 
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Alteração 66
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Algumas questões relacionadas com os 
cuidados de saúde transfronteiriços, em 
particular o reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde prestados 
noutro Estado-Membro que não seja o 
Estado de residência do seu beneficiário, 
já foram consideradas pelo Tribunal de 
Justiça. No entanto, tendo em conta que 
os cuidados de saúde foram excluídos do 
âmbito da Directiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de Dezembro de 2006, sobre os serviços 
no mercado interno, é importante abordar 
estas questões num instrumento jurídico 
comunitário de carácter específico, para 
garantir uma aplicação mais geral e 
efectiva dos princípios estabelecidos pelo 
Tribunal de Justiça para cada caso.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os cuidados de saúde foram excluídos do âmbito de aplicação da Directiva 2006/123/CE 
relativa aos serviços no mercado interno por uma boa razão, ou seja, esta questão não é do 
foro da regulamentação do mercado interno. Não há necessidade de reintroduzir os mesmos 
assuntos (reembolso dos cuidados de saúde prestados noutro Estado-Membro, definição de 
cuidados hospitalares, etc.) contidos na proposta de directiva relativa aos serviços no 
mercado interno na da actual directiva separada sobre os cuidados de saúde 
transfronteiriços. A aplicação da jurisprudência do Tribunal de Justiça é da responsabilidade 
dos Estados-Membros.  Também não há necessidade de novas medidas sobre esta matéria.
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Alteração 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A presente directiva tem como 
objectivo estabelecer um quadro geral 
para a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade na Comunidade, e 
garantir a mobilidade dos doentes, a 
liberdade de prestação de cuidados de 
saúde e um elevado nível de protecção da 
saúde, respeitando simultaneamente as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pela definição das prestações de segurança 
social no domínio da saúde e, em 
particular, as prestações de doença, e pela 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde e dos tratamentos médicos.

(8) A presente directiva tem como 
objectivo estabelecer regras para o 
reembolso das despesas dos cuidados de 
saúde prestados noutro Estado-Membro 
dos pacientes que decidem deslocar-se a 
outro Estado-Membro para aí receberem 
cuidados de saúde, e possibilita a
cooperação entre Estados-Membros no 
que se refere à avaliação das tecnologias 
da saúde, aos centros de referência e à 
saúde electrónica, no pleno respeito das 
competências nacionais em matéria de 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde, em conformidade com os 
princípios do acesso universal, da 
solidariedade, da acessibilidade em termos 
de preço, do acesso territorial equitativo e 
do controlo democrático. Respeita 
inteiramente as responsabilidades dos 
Estados-Membros pelos cuidados de 
saúde, em conformidade com o Tratado, 
incluindo a definição das prestações de 
segurança social no domínio da saúde e, 
em particular, as prestações de doença, e 
pela organização e prestação dos cuidados 
de saúde e dos tratamentos médicos.

Or. en

Alteração 68
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A presente directiva tem como (8) A presente directiva tem como 
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objectivo estabelecer um quadro geral 
para a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade na Comunidade, e 
garantir a mobilidade dos doentes, a 
liberdade de prestação de cuidados de 
saúde e um elevado nível de protecção da 
saúde, respeitando simultaneamente as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pela definição das prestações de segurança 
social no domínio da saúde e, em 
particular, as prestações de doença, e pela 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde e dos tratamentos médicos.

objectivo completar o Regulamento 
(CEE) n.º 1408/71 e o ulterior 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 no que se 
refere à prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade na Comunidade, e 
garantir a aplicação dos direitos dos 
pacientes no quadro da mobilidade dos 
doentes e um elevado nível de protecção da 
saúde, respeitando simultaneamente as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pela definição das prestações de segurança 
social no domínio da saúde e, em 
particular, as prestações de doença, e pela 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde e dos tratamentos médicos. 

Or. en

Justificação

The directive should focus on ensuring clarity for European residents about their rights and 
entitlements in the context of cross-border health care in order to ensure legal certainty, 
especially as regards the application of patients' rights. The regulation on the coordination of 
social security systems already provides a Community framework on patient mobility within 
the EU and the EEA. It should be complemented by this directive with a view to ensuring the 
application of patients' rights and improved information and transparency concerning the use 
of health care in another Member State.

Alteração 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A presente directiva tem como 
objectivo estabelecer um quadro geral para 
a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade na Comunidade, e 
garantir a mobilidade dos doentes, a 
liberdade de prestação de cuidados de 

(8) A presente directiva tem como 
objectivo estabelecer um quadro geral para 
a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade na Comunidade no que 
toca à mobilidade dos doentes, bem como
um elevado nível de protecção da saúde, 
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saúde e um elevado nível de protecção da 
saúde, respeitando simultaneamente as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pela definição das prestações de segurança 
social no domínio da saúde e, em 
particular, as prestações de doença, e pela 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde e dos tratamentos médicos.

respeitando simultaneamente as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pela definição das prestações de segurança 
social no domínio da saúde e, em 
particular, as prestações de doença, e pela 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde e dos tratamentos médicos.

Or. en

Justificação

A proposta de directiva aplica-se apenas à mobilidade dos doentes e não à livre circulação 
dos prestadores de serviços.

Alteração 70
Linda McAvan

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A presente directiva tem como 
objectivo estabelecer um quadro geral para 
a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade na Comunidade, e 
garantir a mobilidade dos doentes, a 
liberdade de prestação de cuidados de 
saúde e um elevado nível de protecção da 
saúde, respeitando simultaneamente as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pela definição das prestações de segurança 
social no domínio da saúde e, em 
particular, as prestações de doença, e pela 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde e dos tratamentos médicos.

(8) A presente directiva tem como 
objectivo estabelecer um quadro geral para 
a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade na Comunidade no que 
toca à mobilidade dos doentes e um 
elevado nível de protecção da saúde, 
respeitando simultaneamente as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pela definição das prestações de segurança 
social no domínio da saúde e, em 
particular, as prestações de doença, e pela 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde e dos tratamentos médicos.

Or. en

Justificação

A alteração visa clarificar que a presente directiva não se destina a cobrir a livre circulação 
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ou a prestação de serviços. 

Alteração 71
Colm Burke

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A presente directiva tem como 
objectivo estabelecer um quadro geral para 
a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade na Comunidade, e
garantir a mobilidade dos doentes, a 
liberdade de prestação de cuidados de 
saúde e um elevado nível de protecção da 
saúde, respeitando simultaneamente as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pela definição das prestações de segurança 
social no domínio da saúde e, em 
particular, as prestações de doença, e pela 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde e dos tratamentos médicos. 

(8) A presente directiva tem como 
objectivo estabelecer um quadro geral para 
a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade na Comunidade, a 
garantir a mobilidade dos doentes, a 
liberdade de prestação de cuidados de 
saúde e um elevado nível de protecção da 
saúde, e a facilitar a prestação de 
cuidados de saúde transfronteiriços, 
respeitando simultaneamente as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pela definição das prestações de segurança 
social no domínio da saúde e, em 
particular, as prestações de doença, e pela 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde e dos tratamentos médicos.

Or. en

Justificação

A legislação que visa abordar a aplicação dos direitos dos pacientes aos cuidados de saúde 
transfronteiriços deve ser clara ao reconhecer as vantagens, em determinadas circunstâncias, 
dos cuidados de saúde transfronteiriços. É o caso das doenças raras, para as quais pode não 
existir tratamento de qualidade disponível dentro das fronteiras de um determinado Estado-
Membro.
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Alteração 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A presente directiva tem como 
objectivo estabelecer um quadro geral para 
a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade na Comunidade, e 
garantir a mobilidade dos doentes, a 
liberdade de prestação de cuidados de 
saúde e um elevado nível de protecção da 
saúde, respeitando simultaneamente as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pela definição das prestações de segurança 
social no domínio da saúde e, em 
particular, as prestações de doença, e pela 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde e dos tratamentos médicos.

(8) A presente directiva tem como 
objectivo estabelecer um quadro geral para 
a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade na Comunidade, e 
permitir, em certas condições, a 
mobilidade dos doentes, a liberdade de 
prestação de cuidados de saúde e um 
elevado nível de protecção da saúde, 
respeitando simultaneamente as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pela definição das prestações de segurança 
social no domínio da saúde e, em 
particular, as prestações de doença, e pela 
organização, fornecimento e prestação dos 
cuidados de saúde e dos tratamentos 
médicos.

Or. fr

Justificação

Convém não só insistir no direito dos cidadãos a terem acesso a serviços de saúde de 
proximidade na zona onde vivem, como ainda no facto de que a mobilidade dos doentes, 
embora, em princípio, autorizada, deve cumprir certas condições.
Quanto á segunda parte da alteração, o objectivo é repor a redacção do texto dos Tratados.

Alteração 73
Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A presente directiva tem como 
objectivo estabelecer um quadro geral para 
a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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elevada qualidade na Comunidade, e 
garantir a mobilidade dos doentes, a 
liberdade de prestação de cuidados de 
saúde e um elevado nível de protecção da 
saúde, respeitando simultaneamente as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pela definição das prestações de segurança 
social no domínio da saúde e, em 
particular, as prestações de doença, e pela 
organização e prestação dos cuidados de 
saúde e dos tratamentos médicos.

Or. de

Alteração 74
Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) A presente directiva sobre a aplicação 
dos direitos dos doentes em matéria de 
cuidados de saúde transfronteiriços 
abrange todos os tipos de cuidados de 
saúde. Como confirmado pelo Tribunal de 
Justiça, nem a sua natureza especial, nem a 
forma como estão organizados ou são 
financiados, podem excluir os serviços de 
saúde do âmbito do princípio fundamental 
da liberdade de circulação. No que diz 
respeito aos cuidados a longo prazo, a 
directiva não se aplica à assistência e apoio 
às famílias ou indivíduos que se 
encontrem, durante um longo período de 
tempo, em particular situação de 
necessidade de cuidados de saúde, 
assistência, acompanhamento ou ajuda, 
na medida em que se trate de prestações 
ou auxílios proporcionados no âmbito da 
segurança social. Trata-se sobretudo 
respeito da prestação de cuidados de 
longa duração considerados necessários 
para que as pessoas que deles carecem 
possam viver de forma tão plena e 
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independente quanto possível. Tal inclui, 
em particular, a prestação de cuidados 
básicos (por exemplo, dar banho/duche, 
vestir e despir, preparar refeições ou 
ministrar alimentos, levantar-se e 
deitar-se sem ajuda, andar/ficar de pé, ir à 
casa de banho, urinar ou evacuar), 
tarefas domésticas (como a limpeza ou o 
aquecimento da habitação, lavar a louça, 
cozinhar, fazer compras, tratar de 
assuntos administrativos e participar em 
eventos sociais), bem como cuidados 
médicos (como ajudar a mudar pensos, 
tratamento da dor, ministrar 
medicamentos, etc.). Assim, a directiva 
não é aplicável aos cuidados prestados em 
estabelecimentos especializados em 
cuidados de longa duração (centros de 
saúde) nem sob a forma de habitação 
enquadrada.

Or. de

Justificação

Acho correcto que o considerando 9 da proposta estabeleça uma excepção de princípio para 
os serviços de longa duração, dado existirem grandes disparidades entre os Estados, não só a 
nível da solidariedade social, como também da organização, gestão e financiamento, 
especialmente dos serviços destinados ao grupo das pessoas que carecem de cuidados de 
longa duração. A formulação da presente alteração visa dar mais exactidão jurídica a este 
aspecto.

Alteração 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A presente directiva sobre a aplicação 
dos direitos dos doentes em matéria de 
cuidados de saúde transfronteiriços 
abrange todos os tipos de cuidados de 
saúde. Como confirmado pelo Tribunal de 
Justiça, nem a sua natureza especial, nem 

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

inscrição, podendo por conseguinte, 
abranger todos os tipos de cuidados de 
saúde. Como confirmado pelo Tribunal de 
Justiça, nem a sua natureza especial, nem a 
forma como estão organizados ou são 
financiados, podem excluir os serviços de 
saúde do âmbito do princípio fundamental 
da liberdade de circulação. No que diz 
respeito aos cuidados a longo prazo, a 
directiva não se aplica à assistência e apoio 
às famílias ou indivíduos que se 
encontrem, durante um longo período de 
tempo, em particular situação de 
necessidade.

Or. fr

Justificação

Convém precisar a que tipo de doentes a presente directiva é aplicável.
A Comissão transcreve a jurisprudência do Tribunal de Justiça, indo, porém, esta transcrição 
mais além do que o estipulado pela jurisprudência. Além disso, se a livre circulação tiver 
primazia sobre o direito à saúde e aos cuidados de saúde de proximidade, corre-se 
seriamente o risco de forçar os doentes a ter de se deslocar para se poderem tratar.

Alteração 76
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A presente directiva sobre a aplicação 
dos direitos dos doentes em matéria de 
cuidados de saúde transfronteiriços 
abrange todos os tipos de cuidados de 
saúde. Como confirmado pelo Tribunal de 
Justiça, nem a sua natureza especial, nem a
forma como estão organizados ou são 
financiados, podem excluir os serviços de 
saúde do âmbito do princípio fundamental 
da liberdade de circulação. No que diz 
respeito aos cuidados a longo prazo, a 

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

cuidados a longo prazo, a directiva não se 
aplica à assistência e apoio às famílias ou 
indivíduos que se encontrem, durante um 
longo período de tempo, em particular 
situação de necessidade que não seja de 
carácter estritamente médico. Por 
exemplo, não se aplica a serviços prestados 
habitualmente em lares ou à assistência 
fornecida a pessoas idosas ou crianças ou 
aos cuidados a pessoas deficientes.

Or. nl

Justificação

O carácter do serviço é um critério distintivo mais claro do que a qualificação de quem 
presta o serviço. Além da duração da necessidade, o carácter estritamente médico também é 
distintivo relativamente aos serviços que não são de saúde. A prestação de cuidados a 
pessoas deficientes - tal como a pessoas idosas ou crianças - é um exemplo típico de cuidados 
a longo prazo que habitualmente não são considerados como serviço de saúde.

Alteração 77
Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para efeitos desta directiva, o conceito 
«cuidados de saúde transfronteiriços» 
abrange os seguintes modos de prestação 
de cuidados de saúde:

(10) Para efeitos desta directiva, o conceito 
«cuidados de saúde transfronteiriços» 
abrange unicamente os cuidados de saúde 
recebidos no estrangeiro.

– Utilização de cuidados de saúde noutro 
país (ou seja, a deslocação de um doente 
junto de um prestador de cuidados de 
saúde noutro país para efeitos de 
tratamento), facto que é referido como 
«mobilidade dos doentes»;

– Prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços (ou seja, prestação de 
serviços a partir do território de um 
Estado-Membro para o território de outro 
Estado-Membro), nomeadamente serviços 
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de telemedicina, de diagnóstico e 
prescrição à distância, e laboratoriais;

– Presença permanente de um prestador 
de cuidados de saúde (ou seja, 
estabelecimento de um prestador de 
cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro) e

– Presença temporária de pessoas (ou 
seja, mobilidade dos profissionais de 
saúde, por exemplo ao deslocarem-se 
temporariamente para o Estado-Membro 
do doente para prestar serviços).

Or. de

Alteração 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para efeitos desta directiva, o conceito 
«cuidados de saúde transfronteiriços» 
abrange os seguintes modos de prestação 
de cuidados de saúde:

(10) Para efeitos desta directiva, o conceito 
«cuidados de saúde transfronteiriços» 
abrange a utilização de cuidados de saúde 
num Estado-Membro diferente do 
Estado-Membro de residência dos 
pacientes que optam por viajar para outro 
Estado-Membro com o objectivo de aí 
receberem cuidados médicos.

– Utilização de cuidados de saúde noutro 
país (ou seja, a deslocação de um doente 
junto de um prestador de cuidados de 
saúde noutro país para efeitos de 
tratamento facto que é referido como 
«mobilidade dos doentes»;
– Prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços (ou seja, prestação de 
serviços a partir do território de um 
Estado-Membro para o território de outro 
Estado Membro), nomeadamente serviços 
de telemedicina, de diagnóstico e 
prescrição à distância, e laboratoriais;
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– Presença permanente de um prestador 
de cuidados de saúde (ou seja, 
estabelecimento de um prestador de 
cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro) e 
– Presença temporária de pessoas (ou 
seja, mobilidade dos profissionais de 
saúde, por exemplo ao deslocarem-se 
temporariamente para o Estado-Membro 
do doente para prestar serviços).

Or. en

Alteração 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para efeitos desta directiva, o conceito 
«cuidados de saúde transfronteiriços» 
abrange os seguintes modos de prestação 
de cuidados de saúde:

(10) Para efeitos desta directiva, o conceito 
«cuidados de saúde transfronteiriços» 
abrange apenas a utilização de cuidados 
de saúde noutro país (ou seja,  a deslocação 
de um/uma doente de sua livre vontade 
junto de um prestador de cuidados de saúde 
noutro país para efeitos de tratamento),  
facto que é referido como «mobilidade dos 
doentes»;

– Utilização de cuidados de saúde noutro 
país (ou seja, a deslocação de um doente 
junto de um prestador de cuidados de saúde 
noutro país para efeitos de tratamento),  
facto que é referido como «mobilidade dos 
doentes»;

– Prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços (ou seja, prestação de 
serviços a partir do território de um 
Estado-Membro para o território de outro 
Estado Membro), nomeadamente serviços 
de telemedicina, de diagnóstico e 
prescrição à distância, e laboratoriais;
– Presença permanente de um prestador 
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de cuidados de saúde (ou seja, 
estabelecimento de um prestador de 
cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro) e 
– Presença temporária de pessoas (ou 
seja, mobilidade dos profissionais de 
saúde, por exemplo ao deslocarem-se 
temporariamente para o Estado-Membro 
do doente para prestar serviços).

Or. en

Justificação

A proposta de directiva aplica-se apenas à mobilidade dos doentes. Por conseguinte, o 
conceito de cuidados de saúde transfronteiriços deve ser limitado apenas à mobilidade dos 
pacientes. 

Alteração 80
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para efeitos desta directiva, o conceito 
«cuidados de saúde transfronteiriços» 
abrange os seguintes modos de prestação 
de cuidados de saúde:

(10) Para efeitos desta directiva, o conceito 
«cuidados de saúde transfronteiriços» 
abrange os seguintes modos de prestação 
de cuidados de saúde:

– Utilização de cuidados de saúde noutro 
país (ou seja, a deslocação de um doente 
junto de um prestador de cuidados de saúde 
noutro país para efeitos de tratamento),  
facto que é referido como «mobilidade dos 
doentes»;

– Utilização de cuidados de saúde noutro 
país (ou seja, a deslocação de um doente 
junto de um prestador de cuidados de saúde 
noutro país para efeitos de tratamento),  
facto que é referido como «mobilidade dos 
doentes»;

– Prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços (ou seja, prestação de 
serviços a partir do território de um 
Estado-Membro para o território de outro 
Estado Membro), nomeadamente serviços 
de telemedicina, de diagnóstico e 
prescrição à distância, e laboratoriais;



PE418.293v01-00 32/71 AM\763599PT.doc

PT

– Presença permanente de um prestador 
de cuidados de saúde (ou seja, 
estabelecimento de um prestador de 
cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro) e 
– Presença temporária de pessoas (ou 
seja, mobilidade dos profissionais de 
saúde, por exemplo ao deslocarem-se 
temporariamente para o Estado-Membro 
do doente para prestar serviços).

Or. en

Justificação

O presente regulamento deve visar apenas a mobilidade dos doentes. A mobilidade dos 
serviços de saúde e dos profissionais de saúde deve ser excluída.

Alteração 81
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para efeitos desta directiva, o conceito
«cuidados de saúde transfronteiriços» 
abrange os seguintes modos de prestação 
de cuidados de saúde:

(10) Para efeitos desta directiva, entende-
se por «cuidados de saúde 
transfronteiriços»:

– Utilização de cuidados de saúde noutro 
país (ou seja, a deslocação de um doente 
junto de um prestador de cuidados de 
saúde noutro país para efeitos de 
tratamento), facto que é referido como 
«mobilidade dos doentes»;

– Situação em que o doente tem de se 
deslocar fisicamente a um prestador de 
cuidados de saúde noutro país que não 
aquele onde está inscrito na segurança 
social para ali receber serviços de saúde, 
facto que é referido como «mobilidade dos 
doentes»;

– Prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços (ou seja, prestação de 
serviços a partir do território de um 
Estado-Membro para o território de outro 
Estado-Membro), nomeadamente serviços 
de telemedicina, de diagnóstico e
prescrição à distância, e laboratoriais;

– Situação em que o serviço de saúde se 
desloca - de forma virtual ou não - para lá 
das fronteiras: o doente não se desloca 
fisicamente a outro país mas, não 
obstante, recebe serviços de saúde 
prestados a partir do território de outro 
país que não aquele onde está inscrito na 
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segurança social - por exemplo, 
telecirurgia, consultas médicas, prescrição 
e serviços laboratoriais à distância; isto é 
referido como «telemedicina»;

– Presença permanente de um prestador de 
cuidados de saúde (ou seja, 
estabelecimento de um prestador de 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro) 
e

– Presença permanente de um prestador de 
cuidados de saúde (ou seja, 
estabelecimento de um prestador de 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro)

– Presença temporária de pessoas (ou seja, 
mobilidade dos profissionais de saúde, por 
exemplo ao deslocarem-se 
temporariamente para o Estado-Membro 
do doente para prestar serviços).

– Presença temporária de pessoas (ou seja, 
mobilidade dos profissionais de saúde, por 
exemplo ao deslocarem-se 
temporariamente para o Estado-Membro 
do doente para prestar serviços) e

– A aquisição de bens no quadro de 
cuidados de saúde, como medicamentos, 
noutro país que não aquele onde o doente 
está inscrito na segurança social; isto 
pode mas não tem necessariamente de ser 
acompanhado por uma deslocação física 
do doente a este último país.

Or. nl

Justificação

A primeira parte da alteração visa melhorar a redacção. A segunda parte visa a aquisição de 
bens no quadro de cuidados de saúde que são objecto, nomeadamente, do acórdão Decker, o 
qual deve ser incluído numa directiva com vista a codificar os acórdãos Kohll e Decker. A 
terceira parte é uma clarificação.

Alteração 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para efeitos desta directiva, o conceito 
«cuidados de saúde transfronteiriços» 
abrange os seguintes modos de prestação 
de cuidados de saúde:

(10) Para efeitos desta directiva, o conceito 
«cuidados de saúde transfronteiriços» 
abrange os seguintes modos de prestação 
de cuidados de saúde:

- Utilização de cuidados de saúde noutro - Utilização de cuidados de saúde noutro 
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país (ou seja, a deslocação de um doente 
junto de um prestador de cuidados de saúde 
noutro país para efeitos de tratamento), 
facto que é referido como «mobilidade dos 
doentes»;

país (ou seja, a deslocação de um doente 
junto de um prestador de cuidados de saúde 
noutro país para efeitos de tratamento), 
facto que é referido como «mobilidade dos 
doentes»;

- Prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços (ou seja, prestação de 
serviços a partir do território de um 
Estado-Membro para o território de outro 
Estado-Membro), nomeadamente serviços 
de telemedicina, de diagnóstico e 
prescrição à distância, e laboratoriais;

- Prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços (ou seja, prestação de 
serviços a partir do território de um 
Estado-Membro para o território de outro 
Estado Membro), nomeadamente serviços 
de telemedicina, de diagnóstico e 
prescrição à distância, e laboratoriais;

- Presença permanente de um prestador 
de cuidados de saúde (ou seja, 
estabelecimento de um prestador de 
cuidados de saúde noutro Estado-
Membro) e

- Presença temporária de pessoas (ou seja, 
mobilidade dos profissionais de saúde, por 
exemplo ao deslocarem-se 
temporariamente para o Estado-Membro 
do doente para prestar serviços).

Or. es

Justificação

Consideramos que o conceito de cuidados de saúde transfronteiriços deve abranger tanto a 
mobilidade propriamente dita dos doentes como a mobilidade dos serviços de saúde que 
possam ser prestados à distância; consideramos que não é oportuna a referência neste artigo 
à mobilidade dos profissionais de saúde e aos prestadores de cuidados de saúde.

Alteração 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para efeitos desta directiva, o conceito 
«cuidados de saúde transfronteiriços» 
abrange os seguintes modos de prestação 

(10) Para efeitos desta directiva, o conceito 
«cuidados de saúde transfronteiriços» 
abrange os seguintes modos de prestação 
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de cuidados de saúde: de cuidados de saúde:
- Utilização de cuidados de saúde noutro 
país (ou seja, a deslocação de um doente 
junto de um prestador de cuidados de saúde
noutro país para efeitos de tratamento), 
facto que é referido como «mobilidade dos 
doentes»;

- Utilização de cuidados de saúde noutro 
país (ou seja, a deslocação de um doente 
junto de um prestador de cuidados de saúde 
noutro país para efeitos de tratamento), 
facto que é referido como «mobilidade dos 
doentes»;

– Prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços (ou seja, prestação de 
serviços a partir do território de um 
Estado-Membro para o território de outro 
Estado Membro), nomeadamente serviços 
de telemedicina, de diagnóstico e 
prescrição à distância, e laboratoriais.

– Prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços (ou seja, prestação de 
serviços a partir do território de um 
Estado-Membro para o território de outro 
Estado Membro), nomeadamente serviços 
de telemedicina, de diagnóstico e 
prescrição à distância, e laboratoriais.

- Prestação de cuidados de saúde de 
emergência e, num regime diferente, 
prestação de cuidados aos doentes que 
optam por se deslocar a outro Estado 
("Estado de tratamento") para receber 
um tratamento programado;

- Presença permanente de um prestador de 
cuidados de saúde (ou seja, 
estabelecimento de um prestador de 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro) 
e 

- Presença permanente de um prestador de 
cuidados de saúde (ou seja, 
estabelecimento de um prestador de 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro) 
e 

- Presença temporária de pessoas (ou seja, 
mobilidade dos profissionais de saúde, por 
exemplo ao deslocarem-se 
temporariamente para o Estado-Membro 
do doente para prestar serviços).

- Presença temporária de pessoas (ou seja, 
mobilidade dos profissionais de saúde, por 
exemplo ao deslocarem-se 
temporariamente para o Estado-Membro 
do doente para prestar serviços).

Or. it

Justificação

É igualmente necessário ter em conta na presente directiva os progressos realizados graças 
ao cartão europeu de seguro de doença e reafirmar o direito dos doentes de serem tratados 
em caso de emergência nos países onde se encontram e independentemente do nível dos seus 
recursos financeiros ou dos recursos do Estado-Membro de inscrição. 
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Alteração 84
Kathy Sinnott

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para efeitos desta directiva, o conceito 
«cuidados de saúde transfronteiriços» 
abrange os seguintes modos de prestação 
de cuidados de saúde:

(10) Para efeitos desta directiva, o conceito 
«cuidados de saúde transfronteiriços» 
abrange os seguintes modos de prestação 
de cuidados de saúde:

– Utilização de cuidados de saúde noutro 
país (ou seja, a deslocação de um doente 
junto de um prestador de cuidados de saúde 
noutro país para efeitos de tratamento),  
facto que é referido como «mobilidade dos 
doentes»;

– Utilização de cuidados de saúde noutro 
país (ou seja, a deslocação de um doente 
junto de um prestador de cuidados de saúde 
noutro país para efeitos de tratamento),  
facto que é referido como «mobilidade dos 
doentes»;

– Prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços (ou seja, prestação de 
serviços a partir do território de um Estado-
Membro para o território de outro Estado 
Membro), nomeadamente serviços de 
telemedicina, de diagnóstico e prescrição à 
distância, e laboratoriais;

– Prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços (ou seja, prestação de 
serviços a partir do território de um Estado-
Membro para o território de outro Estado 
Membro), nomeadamente serviços de 
telemedicina, de diagnóstico e prescrição à 
distância, e laboratoriais;

– Presença permanente de um prestador de 
cuidados de saúde (ou seja, 
estabelecimento de um prestador de 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro) 
e 

– Presença permanente de um prestador de 
cuidados de saúde (ou seja, 
estabelecimento de um prestador de 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro) 
e 

– Presença temporária de pessoas (ou seja, 
Presença temporária de pessoas (ou seja, 
mobilidade dos profissionais de saúde, por 
exemplo ao deslocarem-se 
temporariamente para o Estado-Membro 
do doente para prestar serviços).

– Presença temporária de pessoas (ou seja, 
Presença temporária de pessoas (ou seja, 
mobilidade dos profissionais de saúde, por 
exemplo ao deslocarem-se 
temporariamente para o Estado-Membro 
do doente para prestar serviços).

– Serviços de Emergência Médica, que se 
ocupam das chamadas para o Número de 
Emergência Europeu 112, bem como das 
vítimas de acidentes e de emergências em 
grande escala, especialmente nas zonas 
fronteiriças.

Or. en
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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 fronteiriças requer 
uma ampla cooperação por parte dos Estados-Membros e dos seus serviços médicos de 
emergência a nível regional.

Alteração 85
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) para além disso, para efeitos da 
presente directiva, o conceito de 
"cuidados de saúde transfronteiriços" 
abrange os Serviços de Emergência 
Médica, que se ocupam das chamadas 
para o Número de Emergência Europeu 
112, bem como das vítimas de acidentes e 
de operações de emergência em grande 
escala, especialmente nas zonas 
fronteiriças.

Or. en

Alteração 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Como reconhecido pelos Estados-
Membros nas conclusões do Conselho 
sobre os «Valores e princípios comuns aos 
sistemas de saúde da União Europeia», 
existe um conjunto de princípios de 
funcionamento comuns que são partilhados 

(11) Como reconhecido pelos Estados-
Membros nas conclusões do Conselho 
sobre os «Valores e princípios comuns aos 
sistemas de saúde da União Europeia», 
existe um conjunto de princípios de 
funcionamento comuns que são partilhados 
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pelos sistemas de saúde de toda a 
Comunidade. Estes princípios incluem a 
qualidade, a segurança, os cuidados 
baseados em dados rigorosos e na ética, a 
participação dos doentes, o acesso à 
justiça, o direito fundamental à privacidade 
no tratamento de dados pessoais e a 
confidencialidade. Os doentes, os 
profissionais de saúde e as autoridades 
responsáveis pelos sistemas de saúde têm 
de ter confiança no cumprimento destes 
princípios comuns e na criação das 
estruturas necessárias à sua aplicação em 
toda a Comunidade. Por conseguinte, é 
importante exigir que a conformidade com 
estes princípios de funcionamento seja 
assegurada pelas autoridades do Estado-
Membro em cujo território sejam prestados 
os cuidados de saúde. Isto é necessário 
para garantir a confiança dos doentes nos 
cuidados de saúde transfronteiriços, que 
por sua vez contribui para a mobilidade dos 
doentes e a livre circulação dos prestadores 
de cuidados de saúde no mercado interno, 
bem como para um elevado nível de 
protecção sanitária.

pelos sistemas de saúde de toda a 
Comunidade. Estes princípios incluem a 
qualidade, a segurança, os cuidados 
baseados em dados rigorosos e na ética, a 
participação dos doentes, o acesso à 
justiça, o direito fundamental à privacidade 
no tratamento de dados pessoais e a 
confidencialidade. Os doentes, os 
profissionais de saúde e as autoridades 
responsáveis pelos sistemas de saúde têm 
de ter confiança no cumprimento destes 
princípios comuns e na criação das 
estruturas necessárias à sua aplicação em 
toda a Comunidade. Por conseguinte, é 
importante exigir que a conformidade com 
estes princípios de funcionamento seja 
assegurada pelas autoridades do Estado-
Membro em cujo território sejam prestados 
os cuidados de saúde. Isto é necessário 
para garantir a confiança dos doentes nos 
cuidados de saúde transfronteiriços, que 
por sua vez contribui para a mobilidade dos 
doentes e a livre circulação dos prestadores 
de cuidados de saúde no mercado interno, 
bem como para um elevado nível de 
protecção sanitária. Face a estes valores 
comuns aceita-se, no entanto, que os 
Estados-Membros tomem decisões 
diferentes por razões éticas no que diz 
respeito à disponibilidade de certos 
tratamentos e às condições concretas de 
acesso. A presente directiva não afecta a 
diversidade ética. A presente directiva não 
obriga os Estados-Membros a prestarem 
tratamentos e serviços acessíveis no seu 
território ou a reembolsarem os custos de 
tratamentos (recebidos noutro 
Estado-Membro) que não sejam 
permitidos ao abrigo da legislação 
nacional, regulamentos e códigos de 
deontológicos das profissões médicas.

Or. en

Alteração 87
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
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Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Como reconhecido pelos Estados-
Membros nas conclusões do Conselho 
sobre os «Valores e princípios comuns aos 
sistemas de saúde da União Europeia», 
existe um conjunto de princípios de 
funcionamento comuns que são partilhados 
pelos sistemas de saúde de toda a 
Comunidade. Estes princípios incluem a 
qualidade, a segurança, os cuidados 
baseados em dados rigorosos e na ética, a 
participação dos doentes, o acesso à 
justiça, o direito fundamental à privacidade 
no tratamento de dados pessoais e a 
confidencialidade. Os doentes, os 
profissionais de saúde e as autoridades 
responsáveis pelos sistemas de saúde têm 
de ter confiança no cumprimento destes 
princípios comuns e na criação das 
estruturas necessárias à sua aplicação em 
toda a Comunidade. Por conseguinte, é 
importante exigir que a conformidade com 
estes princípios de funcionamento seja 
assegurada pelas autoridades do Estado-
Membro em cujo território sejam prestados 
os cuidados de saúde. Isto é necessário 
para garantir a confiança dos doentes nos 
cuidados de saúde transfronteiriços, que 
por sua vez contribui para a mobilidade dos 
doentes e a livre circulação dos prestadores 
de cuidados de saúde no mercado interno, 
bem como para um elevado nível de 
protecção sanitária.

(11) Como reconhecido pelos Estados-
Membros nas conclusões do Conselho 
sobre os «Valores e princípios comuns aos 
sistemas de saúde da União Europeia», 
existe um conjunto de princípios de 
funcionamento comuns que são partilhados 
pelos sistemas de saúde de toda a 
Comunidade. Estes princípios incluem a 
qualidade, a segurança, os cuidados 
baseados em dados rigorosos e na ética, a 
participação dos doentes, o acesso à 
justiça, o direito fundamental à privacidade 
no tratamento de dados pessoais e a 
confidencialidade. Os doentes, os 
profissionais de saúde e as autoridades 
responsáveis pelos sistemas de saúde têm 
de ter confiança no cumprimento destes 
princípios comuns e na criação das 
estruturas necessárias à sua aplicação em 
toda a Comunidade. Por conseguinte, é 
importante exigir que a conformidade com 
estes princípios de funcionamento seja 
assegurada pelas autoridades do Estado-
Membro em cujo território sejam prestados 
os cuidados de saúde. Isto é necessário 
para garantir a confiança dos doentes nos 
cuidados de saúde transfronteiriços, que 
por sua vez contribui para a mobilidade dos 
doentes e a livre circulação dos prestadores 
de cuidados de saúde no mercado interno, 
bem como para um elevado nível de 
protecção sanitária. Face a estes valores 
comuns aceita-se, no entanto, que os 
Estados-Membros tomem decisões 
diferentes por razões éticas no que diz 
respeito à disponibilidade de certos 
tratamentos e às condições concretas de 
acesso. A presente directiva não afecta a 
diversidade ética. A presente directiva não 
obriga os Estados-Membros a prestarem 
tratamentos e serviços acessíveis no seu 



PE418.293v01-00 40/71 AM\763599PT.doc

PT

território ou a reembolsarem os custos de 
tratamentos (recebidos noutro 
Estado-Membro) que não sejam 
permitidos ao abrigo da legislação 
nacional, regulamentos e códigos de 
deontológicos das profissões médicas.

Or. en

Justificação

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 

Alteração 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Como reconhecido pelos 
Estados-Membros nas conclusões do 
Conselho sobre os «Valores e princípios 
comuns aos sistemas de saúde da União 
Europeia», existe um conjunto de 
princípios de funcionamento comuns que 
são partilhados pelos sistemas de saúde de 
toda a Comunidade. Estes princípios 
incluem a qualidade, a segurança, os 
cuidados baseados em dados rigorosos e na 
ética, a participação dos doentes, o acesso à 
justiça, o direito fundamental à privacidade 
no tratamento de dados pessoais e a 
confidencialidade. Os doentes, os 
profissionais de saúde e as autoridades 
responsáveis pelos sistemas de saúde têm 
de ter confiança no cumprimento destes 

(11) Como reconhecido pelos 
Estados-Membros nas conclusões do 
Conselho sobre os «Valores e princípios 
comuns aos sistemas de saúde da União 
Europeia», existe um conjunto de 
princípios de funcionamento comuns que 
são partilhados pelos sistemas de saúde de 
toda a Comunidade. Estes princípios 
incluem a qualidade, a segurança, os 
cuidados baseados em dados rigorosos e na 
ética, a participação dos doentes, o acesso à 
justiça, o direito fundamental à privacidade 
no tratamento de dados pessoais e a 
confidencialidade. Os doentes, os 
profissionais de saúde e as autoridades 
responsáveis pelos sistemas de saúde têm 
de ter confiança no cumprimento destes 
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princípios comuns e na criação das 
estruturas necessárias à sua aplicação em 
toda a Comunidade. Por conseguinte, é 
importante exigir que a conformidade com 
estes princípios de funcionamento seja 
assegurada pelas autoridades do 
Estado-Membro em cujo território sejam 
prestados os cuidados de saúde. Isto é 
necessário para garantir a confiança dos 
doentes nos cuidados de saúde 
transfronteiriços, que por sua vez contribui 
para a mobilidade dos doentes e a livre 
circulação dos prestadores de cuidados de 
saúde no mercado interno, bem como para 
um elevado nível de protecção sanitária. 

princípios comuns e na criação das 
estruturas necessárias à sua aplicação em 
toda a Comunidade. Por conseguinte, é 
importante exigir que a conformidade com 
estes princípios de funcionamento seja 
assegurada pelas autoridades do 
Estado-Membro em cujo território sejam 
prestados os cuidados de saúde e, em todo 
o caso, os tratamentos e os cuidados de 
saúde prestados em situações de 
emergência. Isto é necessário para garantir 
a confiança dos doentes nos cuidados de 
saúde transfronteiriços, que por sua vez 
contribui para a mobilidade dos doentes e a 
livre circulação dos prestadores de 
cuidados de saúde no mercado interno, 
bem como para um elevado nível de 
protecção sanitária. 

Or. it

Justificação

É igualmente necessário ter em conta na presente directiva os progressos realizados graças 
ao cartão europeu de seguro de doença e reafirmar o direito dos doentes de serem tratados 
em caso de emergência nos países onde se encontram e independentemente do nível dos seus 
recursos financeiros ou dos recursos do Estado-Membro de inscrição.

Alteração 89
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Todos os tratamentos médicos, 
excluindo os básicos, requerem um 
processo cada vez mais complexo de 
organização. A qualidade dos tratamentos 
médicos depende de macro-elementos, tais 
como o nível de formação profissional dos 
operadores, os requisitos tecnológicos e 
em matéria de infra-estruturas, a 
organização e os recursos disponíveis. 
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Or. en

Justificação

Qualquer tratamento médico pode ter um grau de complexidade crescente, partindo de um 
nível absolutamente básico, que pode ser realizado com um tratamento simples e não 
necessita de qualquer organização, até chegar a processos cada vez mais complexos que 
necessitam de muitos tratamentos diferentes, distintas figuras profissionais e, por vezes, 
diferentes ambientes. 

Alteração 90
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) A informação a que os doentes têm 
acesso livre tem de ser precisa e 
transparente e tem de mostrar, de uma 
maneira compreensível, mesmo para um 
leigo, os resultados das certificações 
recebidas e reconhecidas por todos os 
Estados-Membros, incluindo indicações 
sobre eventuais défices na segurança e na 
qualidade dos serviços prestados.

Or. en

Justification

Os doentes têm de obter, por qualquer meio, uma informação rigorosa e transparente que 
mostre, a um nível não profissional, as certificações recebidas e reconhecidas por todos os 
Estados-Membros que serão responsáveis pela informação em causa, e que será considerada 
como um elemento fundamental, a fim de obter, pela estrutura médica envolvida, a aprovação 
desse país.
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Alteração 91
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Sendo impossível saber 
antecipadamente se um determinado 
prestador de cuidados de saúde irá prestar 
esses cuidados a um doente doutro Estado-
Membro ou do seu próprio país, é 
necessário que os requisitos destinados a 
garantir a prestação dos cuidados de saúde 
de acordo com princípios comuns e normas 
claras de qualidade e de segurança sejam 
aplicados a todos os tipos de cuidados de 
saúde, para assegurar a liberdade de prestar 
e receber cuidados de saúde 
transfronteiriços, que constitui 
precisamente o objectivo desta directiva. 
As autoridades dos Estados-Membros têm 
de respeitar os valores comuns 
fundamentais da universalidade, do acesso 
a cuidados de saúde de elevada qualidade, 
da equidade e da solidariedade, que já 
foram amplamente reconhecidos pelas 
instituições comunitárias e por todos os 
Estados-Membros enquanto conjunto de 
valores partilhados por todos os sistemas 
de saúde na Europa. Além disso, os 
Estados-Membros devem velar pelo 
respeito desses valores nos casos que 
envolvam doentes e cidadãos de outros 
Estados-Membros e por um tratamento 
equitativo de todos os doentes, tomando 
como ponto de partida as suas necessidades 
em termos de cuidados de saúde e não os 
Estados-Membros em que se encontram 
segurados. Ao proceder desta forma, os 
Estados-Membros têm de respeitar os 
princípios de livre circulação no mercado 
interno e da não discriminação 
nomeadamente por razões de nacionalidade 
(ou, no caso de pessoas colectivas, em 
razão do Estado-Membro em que estão 
estabelecidas), bem como da necessidade e 

(12) Sendo impossível saber 
antecipadamente se um determinado 
prestador de cuidados de saúde irá prestar 
esses cuidados a um doente doutro Estado-
Membro ou do seu próprio país, é 
necessário que os requisitos que garantem
a prestação dos cuidados de saúde de 
acordo com princípios comuns e normas 
claras de qualidade e de segurança sejam 
aplicados a todos os tipos de cuidados de 
saúde. Isto é necessário para assegurar a 
liberdade de prestar e receber cuidados de 
saúde transfronteiriços. As autoridades dos 
Estados-Membros têm de respeitar os 
valores comuns fundamentais da 
universalidade, do acesso a cuidados de 
saúde de elevada qualidade, da equidade e 
da solidariedade. Afinal estes são valores
que já foram unanimemente reconhecidos 
pelas instituições comunitárias e pelos 
sistemas de saúde de todos os Estados-
Membros. Além disso, os Estados-
Membros devem velar pelo respeito desses 
valores também nos casos que envolvam 
doentes e cidadãos de outros Estados-
Membros e por um tratamento equitativo 
de todos os doentes, tomando como ponto 
de partida as suas necessidades em termos 
de cuidados de saúde e não os Estados-
Membros em que se encontram segurados. 
Ao proceder desta forma, os Estados-
Membros têm de respeitar os princípios de 
livre circulação no mercado interno e da 
não discriminação, nomeadamente por 
razões de nacionalidade ou do local em que 
estão estabelecidas, bem como das 
condições de necessidade e 
proporcionalidade de quaisquer restrições à 
liberdade de circulação. Isto implica que
nenhuma disposição nesta directiva exige 
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proporcionalidade de quaisquer restrições à 
liberdade de circulação. Contudo,
nenhuma disposição nesta directiva exige 
que os prestadores de cuidados de saúde 
tenham de aceitar tratamentos já planeados 
ou dar prioridade aos doentes de outros 
Estados-Membros em detrimento de 
outros doentes com necessidades de saúde 
semelhantes, nomeadamente aumentando 
o tempo de espera para um determinado 
tratamento.

que os prestadores de cuidados de saúde 
tenham de aceitar tratamentos já planeados, 
nem que tenham sempre de lhes cobrar o 
mesmo preço que é cobrado aos próprios 
doentes. Com efeito, as barreiras à livre 
circulação podem ser autorizadas por 
razões imperiosas de interesse geral, por 
exemplo, se a entrada de doentes afectar 
ou poder vir a afectar a capacidade ou o 
equilíbrio financeiro do sistema de saúde. 

Or. nl

Justificação

Quanto à primeira parte, visa melhorar a redacção. Quanto à segunda parte: também aqui é 
imperativo ter em conta as razões imperiosas de interesse geral relacionadas com a 
competência dum Estado-Membro para organizar e financiar o seu sistema de saúde (vide 
nomeadamente a jurisprudência no acórdão Ferlini).

Alteração 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Sendo impossível saber 
antecipadamente se um determinado 
prestador de cuidados de saúde irá prestar 
esses cuidados a um doente doutro Estado-
Membro ou do seu próprio país, é 
necessário que os requisitos destinados a 
garantir a prestação dos cuidados de saúde 
de acordo com princípios comuns e normas 
claras de qualidade e de segurança sejam 
aplicados a todos os tipos de cuidados de 
saúde, para assegurar a liberdade de 
prestar e receber cuidados de saúde 
transfronteiriços, que constitui 
precisamente o objectivo desta directiva. 
As autoridades dos Estados-Membros têm 
de respeitar os valores comuns 
fundamentais da universalidade, do acesso 

(12) Sendo impossível saber 
antecipadamente se um determinado 
prestador de cuidados de saúde irá prestar 
esses cuidados a um doente doutro Estado-
Membro ou do seu próprio país, é 
necessário que os requisitos destinados a 
garantir a prestação dos cuidados de saúde 
de acordo com princípios comuns e normas 
claras de qualidade e de segurança sejam 
aplicados a todos os tipos de cuidados de 
saúde, para assegurar a liberdade de 
receber cuidados de saúde 
transfronteiriços, que constitui 
precisamente o objectivo desta directiva. 
As autoridades dos Estados-Membros têm 
de respeitar os valores comuns 
fundamentais da universalidade, do acesso 
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a cuidados de saúde de elevada qualidade, 
da equidade e da solidariedade, que já 
foram amplamente reconhecidos pelas 
instituições comunitárias e por todos os 
Estados-Membros enquanto conjunto de 
valores partilhados por todos os sistemas 
de saúde na Europa. Além disso, os 
Estados-Membros devem velar pelo 
respeito desses valores nos casos que 
envolvam doentes e cidadãos de outros 
Estados-Membros e por um tratamento 
equitativo de todos os doentes, tomando 
como ponto de partida as suas necessidades 
em termos de cuidados de saúde e não os 
Estados-Membros em que se encontram 
segurados. Ao proceder desta forma, os 
Estados-Membros têm de respeitar os 
princípios de livre circulação no mercado 
interno e da não discriminação 
nomeadamente por razões de nacionalidade 
(ou, no caso de pessoas colectivas, em 
razão do Estado-Membro em que estão 
estabelecidas), bem como da necessidade e 
proporcionalidade de quaisquer restrições à 
liberdade de circulação. Contudo, nada na 
presente directiva exige que os prestadores 
de cuidados de saúde aceitem o tratamento 
planeado ou dêem prioridade adoentes de 
outros Estados-Membros em detrimento de 
outros doentes com necessidades de saúde 
semelhantes, por exemplo aumentando o 
tempo de espera para o tratamento.

a cuidados de saúde de elevada qualidade, 
da equidade e da solidariedade, que já 
foram amplamente reconhecidos pelas 
instituições comunitárias e por todos os 
Estados-Membros enquanto conjunto de 
valores partilhados por todos os sistemas 
de saúde na Europa. Além disso, os 
Estados-Membros devem velar pelo 
respeito desses valores nos casos que 
envolvam doentes e cidadãos de outros 
Estados-Membros e por um tratamento 
equitativo de todos os doentes, tomando 
como ponto de partida as suas necessidades 
em termos de cuidados de saúde e não os
Estados-Membros em que se encontram 
segurados. Ao proceder desta forma, os 
Estados-Membros têm de respeitar os 
princípios de livre circulação dos 
indivíduos no mercado interno e da não 
discriminação nomeadamente por razões 
de nacionalidade, bem como da 
necessidade e proporcionalidade de 
quaisquer restrições à liberdade de 
circulação. Contudo, nada na presente 
directiva exige que os prestadores de 
cuidados de saúde aceitem o tratamento 
planeado ou dêem prioridade adoentes de 
outros Estados-Membros em detrimento de 
outros doentes com necessidades de saúde 
semelhantes, por exemplo aumentando o 
tempo de espera para o tratamento. Não 
obstante, há que prever uma disposição 
especial para as vítimas de acidentes e de 
emergências em grande escala que 
exigem tratamento médico urgente.

Or. en

Justificação

É importante que os padrões de qualidade e os princípios da universalidade e da 
não-discriminação cubram também os serviços médicos de emergência.
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Alteração 93
Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Sendo impossível saber 
antecipadamente se um determinado 
prestador de cuidados de saúde irá prestar 
esses cuidados a um doente doutro 
Estado-Membro ou do seu próprio país, é 
necessário que os requisitos destinados a 
garantir a prestação dos cuidados de saúde 
de acordo com princípios comuns e normas 
claras de qualidade e de segurança sejam 
aplicados a todos os tipos de cuidados de 
saúde, para assegurar a liberdade de prestar 
e receber cuidados de saúde 
transfronteiriços, que constitui 
precisamente o objectivo desta directiva. 
As autoridades dos Estados-Membros têm 
de respeitar os valores comuns 
fundamentais da universalidade, do acesso 
a cuidados de saúde de elevada qualidade, 
da equidade e da solidariedade, que já 
foram amplamente reconhecidos pelas 
instituições comunitárias e por todos os 
Estados-Membros enquanto conjunto de 
valores partilhados por todos os sistemas 
de saúde na Europa. Além disso, os 
Estados-Membros devem velar pelo 
respeito desses valores nos casos que 
envolvam doentes e cidadãos de outros 
Estados-Membros e por um tratamento 
equitativo de todos os doentes, tomando 
como ponto de partida as suas necessidades 
em termos de cuidados de saúde e não os 
Estados-Membros em que se encontram 
segurados. Ao proceder desta forma, os 
Estados-Membros têm de respeitar os 
princípios de livre circulação no mercado 
interno e da não discriminação
nomeadamente por razões de nacionalidade 
(ou, no caso de pessoas colectivas, em 
razão do Estado-Membro em que estão 
estabelecidas), bem como da necessidade e 

(12) Sendo impossível saber 
antecipadamente se um determinado 
prestador de cuidados de saúde irá prestar 
esses cuidados a um doente doutro 
Estado-Membro ou do seu próprio país, é 
necessário que os requisitos destinados a 
garantir a prestação dos cuidados de saúde 
de acordo com princípios comuns e normas 
claras de qualidade e de segurança sejam 
aplicados a todos os tipos de cuidados de 
saúde, para assegurar a liberdade de prestar 
e receber cuidados de saúde 
transfronteiriços, que constitui 
precisamente o objectivo desta directiva. 
As autoridades dos Estados-Membros têm 
de respeitar os valores comuns 
fundamentais da universalidade, do acesso 
a cuidados de saúde de elevada qualidade, 
da equidade e da solidariedade, que já 
foram amplamente reconhecidos pelas 
instituições comunitárias e por todos os 
Estados-Membros enquanto conjunto de 
valores partilhados por todos os sistemas 
de saúde na Europa. Além disso, os 
Estados-Membros devem velar pelo 
respeito desses valores nos casos que 
envolvam doentes e cidadãos de outros 
Estados-Membros e por um tratamento 
equitativo de todos os doentes (tal 
significa, expressamente, que também não 
deve haver qualquer discriminação de 
doentes ou prestadores de serviços 
nacionais), tomando como ponto de 
partida as suas necessidades em termos de 
cuidados de saúde e não os 
Estados-Membros em que se encontram 
segurados. Ao proceder desta forma, os 
Estados-Membros têm de respeitar os 
princípios de livre circulação no mercado 
interno e da não discriminação 
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proporcionalidade de quaisquer restrições à 
liberdade de circulação. Contudo, nenhuma 
disposição nesta directiva exige que os 
prestadores de cuidados de saúde tenham 
de aceitar tratamentos já planeados ou dar 
prioridade aos doentes de outros 
Estados-Membros em detrimento de outros 
doentes com necessidades de saúde 
semelhantes, nomeadamente aumentando o 
tempo de espera para um determinado 
tratamento.

nomeadamente por razões de nacionalidade 
(ou, no caso de pessoas colectivas, em 
razão do Estado-Membro em que estão 
estabelecidas), bem como da necessidade e 
proporcionalidade de quaisquer restrições à 
liberdade de circulação. Contudo, nenhuma 
disposição nesta directiva exige que os 
prestadores de cuidados de saúde tenham 
de aceitar tratamentos já planeados ou dar 
prioridade aos doentes de outros 
Estados-Membros em detrimento de outros 
doentes com necessidades de saúde 
semelhantes, nomeadamente aumentando o 
tempo de espera para um determinado 
tratamento.

Or. de

Alteração 94
Nicolae Vlad Popa

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Sendo impossível saber 
antecipadamente se um determinado 
prestador de cuidados de saúde irá prestar 
esses cuidados a um doente doutro Estado-
Membro ou do seu próprio país, é 
necessário que os requisitos destinados a 
garantir a prestação dos cuidados de saúde 
de acordo com princípios comuns e normas 
claras de qualidade e de segurança sejam 
aplicados a todos os tipos de cuidados de 
saúde, para assegurar a liberdade de prestar 
e receber cuidados de saúde 
transfronteiriços, que constitui 
precisamente o objectivo desta directiva. 
As autoridades dos Estados-Membros têm 
de respeitar os valores comuns 
fundamentais da universalidade, do acesso 
a cuidados de saúde de elevada qualidade, 
da equidade e da solidariedade, que já 
foram amplamente reconhecidos pelas 
instituições comunitárias e por todos os 

(12) Sendo impossível saber 
antecipadamente se um determinado 
prestador de cuidados de saúde irá prestar 
esses cuidados a um doente doutro Estado-
Membro ou do seu próprio país, é 
necessário que os requisitos destinados a 
garantir a prestação dos cuidados de saúde 
de acordo com princípios comuns e normas 
claras de qualidade e de segurança sejam 
aplicados a todos os tipos de cuidados de 
saúde, para assegurar a liberdade de prestar 
e receber cuidados de saúde 
transfronteiriços, que constitui 
precisamente o objectivo desta directiva. 
As autoridades dos Estados-Membros têm 
de respeitar os valores comuns 
fundamentais da universalidade, do acesso 
a cuidados de saúde de elevada qualidade, 
da equidade e da solidariedade, que já 
foram amplamente reconhecidos pelas 
instituições comunitárias e por todos os 
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Estados-Membros enquanto conjunto de 
valores partilhados por todos os sistemas 
de saúde na Europa. Além disso, os 
Estados-Membros devem velar pelo 
respeito desses valores nos casos que
envolvam doentes e cidadãos de outros 
Estados-Membros e por um tratamento 
equitativo de todos os doentes, tomando 
como ponto de partida as suas necessidades 
em termos de cuidados de saúde e não os 
Estados-Membros em que se encontram 
segurados. Ao proceder desta forma, os 
Estados-Membros têm de respeitar os 
princípios de livre circulação no mercado 
interno e da não discriminação 
nomeadamente por razões de nacionalidade 
(ou, no caso de pessoas colectivas, em 
razão do Estado-Membro em que estão 
estabelecidas), bem como da necessidade e 
proporcionalidade de quaisquer restrições à 
liberdade de circulação. Contudo, nada na 
presente directiva exige que os prestadores 
de cuidados de saúde aceitem o tratamento 
planeado ou dêem prioridade adoentes de 
outros Estados-Membros em detrimento de 
outros doentes com necessidades de saúde 
semelhantes, por exemplo aumentando o 
tempo de espera para o tratamento. 

Estados-Membros enquanto conjunto de 
valores partilhados por todos os sistemas 
de saúde na Europa. Além disso, os 
Estados-Membros devem velar pelo 
respeito desses valores nos casos que 
envolvam doentes e cidadãos de outros 
Estados-Membros e por um tratamento 
equitativo de todos os doentes, tomando 
como ponto de partida as suas necessidades 
em termos de cuidados de saúde e não os 
Estados-Membros em que se encontram 
segurados. Ao proceder desta forma, os 
Estados-Membros têm de respeitar os 
princípios de livre circulação das pessoas 
singulares e colectivas no mercado interno 
e da não discriminação nomeadamente por 
razões de nacionalidade, bem como da 
necessidade e proporcionalidade de 
quaisquer restrições à liberdade de 
circulação. Contudo, nada na presente 
directiva exige que os prestadores de 
cuidados de saúde aceitem o tratamento 
planeado ou dêem prioridade adoentes de 
outros Estados-Membros em detrimento de 
outros doentes com necessidades de saúde 
semelhantes, por exemplo aumentando o 
tempo de espera para o tratamento. 

Or. en

Justificação

O texto inicial referia-se às pessoas singulares como beneficiários de cuidados de saúde e às 
pessoas colectivas como prestadores de cuidados de saúde. O conceito de "indivíduo" não é 
claro.
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Alteração 95
John Bowis

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

Sendo impossível saber antecipadamente 
se um determinado prestador de cuidados 
de saúde irá prestar esses cuidados a um 
doente doutro Estado-Membro ou do seu 
próprio país, é necessário que os requisitos 
destinados a garantir a prestação dos 
cuidados de saúde de acordo com 
princípios comuns e normas claras de 
qualidade e de segurança sejam aplicados a 
todos os tipos de cuidados de saúde, para 
assegurar a liberdade de prestar e receber 
cuidados de saúde transfronteiriços, que 
constitui precisamente o objectivo desta 
directiva. As autoridades dos Estados-
Membros têm de respeitar os valores 
comuns fundamentais da universalidade, 
do acesso a cuidados de saúde de elevada 
qualidade, da equidade e da solidariedade, 
que já foram amplamente reconhecidos 
pelas instituições comunitárias e por todos 
os Estados-Membros enquanto conjunto de 
valores partilhados por todos os sistemas 
de saúde na Europa. Além disso, os 
Estados-Membros devem velar pelo 
respeito desses valores nos casos que 
envolvam doentes e cidadãos de outros 
Estados-Membros e por um tratamento 
equitativo de todos os doentes, tomando 
como ponto de partida as suas necessidades 
em termos de cuidados de saúde e não os 
Estados-Membros em que se encontram 
segurados. Ao proceder desta forma, os 
Estados-Membros têm de respeitar os 
princípios de livre circulação no mercado 
interno e da não discriminação 
nomeadamente por razões de nacionalidade 
(ou, no caso de pessoas colectivas, em 
razão do Estado-Membro em que estão 
estabelecidas), bem como da necessidade e 
proporcionalidade de quaisquer restrições à 

Sendo impossível saber antecipadamente 
se um determinado prestador de cuidados 
de saúde irá prestar esses cuidados a um 
doente doutro Estado-Membro ou do seu 
próprio país, é necessário que os requisitos 
destinados a garantir a prestação dos 
cuidados de saúde de acordo com 
princípios comuns e normas claras de 
qualidade e de segurança sejam aplicados a 
todos os tipos de cuidados de saúde, para 
assegurar a liberdade de prestar e receber 
cuidados de saúde transfronteiriços, que 
constitui precisamente o objectivo desta 
directiva. As autoridades dos Estados-
Membros têm de respeitar os valores 
comuns fundamentais da universalidade, 
do acesso a cuidados de saúde de elevada 
qualidade, da equidade e da solidariedade, 
que já foram amplamente reconhecidos 
pelas instituições comunitárias e por todos 
os Estados-Membros enquanto conjunto de 
valores partilhados por todos os sistemas 
de saúde na Europa. Além disso, os 
Estados-Membros devem velar pelo 
respeito desses valores nos casos que 
envolvam doentes e cidadãos de outros 
Estados-Membros e por um tratamento 
equitativo de todos os doentes, tomando 
como ponto de partida as suas necessidades 
em termos de cuidados de saúde e não os 
Estados-Membros em que se encontram 
segurados. Ao proceder desta forma, os 
Estados-Membros têm de respeitar os 
princípios de livre circulação no mercado 
interno e da não discriminação 
nomeadamente por razões de nacionalidade 
(ou, no caso de pessoas colectivas, em 
razão do Estado-Membro em que estão 
estabelecidas), bem como da necessidade e 
proporcionalidade de quaisquer restrições à 
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liberdade de circulação. Contudo, nada na 
presente directiva exige que os prestadores 
de cuidados de saúde aceitem o tratamento 
planeado ou dêem prioridade adoentes de 
outros Estados-Membros em detrimento de 
outros doentes com necessidades de saúde 
semelhantes, por exemplo aumentando o 
tempo de espera para o tratamento. 

liberdade de circulação. Contudo, nada na 
presente directiva exige que os prestadores 
de cuidados de saúde aceitem o tratamento 
planeado ou dêem prioridade adoentes de 
outros Estados-Membros em detrimento de 
outros doentes com necessidades de saúde 
semelhantes, por exemplo aumentando o 
tempo de espera para o tratamento. A fim 
de permitir que os doentes façam uma 
escolha informada quando pretendem 
receber cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro, os Estados-Membros 
devem assegurar que os pacientes 
recebem, a pedido, as informações 
relevantes sobre as normas de saúde e de 
qualidade aplicadas no Estado-Membro 
de tratamento, bem como sobre as 
características dos cuidados de saúde 
prestados por um determinado prestador 
de cuidados de saúde. Essas informações 
também devem ser disponibilizadas em 
formatos acessíveis a pessoas com 
deficiência.

Or. en

Alteração 96
Kathy Sinnott

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Sendo impossível saber 
antecipadamente se um determinado 
prestador de cuidados de saúde irá prestar 
esses cuidados a um doente doutro Estado-
Membro ou do seu próprio país, é 
necessário que os requisitos destinados a 
garantir a prestação dos cuidados de saúde 
de acordo com princípios comuns e normas 
claras de qualidade e de segurança sejam 
aplicados a todos os tipos de cuidados de 
saúde, para assegurar a liberdade de prestar 
e receber cuidados de saúde 

(12) Sendo impossível saber 
antecipadamente se um determinado 
prestador de cuidados de saúde irá prestar 
esses cuidados a um doente doutro Estado-
Membro ou do seu próprio país, é 
necessário que os requisitos destinados a 
garantir a prestação dos cuidados de saúde 
de acordo com princípios comuns e normas 
claras de qualidade e de segurança sejam 
aplicados a todos os tipos de cuidados de 
saúde, para assegurar a liberdade de prestar 
e receber cuidados de saúde 
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transfronteiriços, que constitui 
precisamente o objectivo desta directiva. 
As autoridades dos Estados-Membros têm 
de respeitar os valores comuns 
fundamentais da universalidade, do acesso 
a cuidados de saúde de elevada qualidade, 
da equidade e da solidariedade, que já 
foram amplamente reconhecidos pelas 
instituições comunitárias e por todos os 
Estados-Membros enquanto conjunto de 
valores partilhados por todos os sistemas 
de saúde na Europa. Além disso, os 
Estados-Membros devem velar pelo 
respeito desses valores nos casos que 
envolvam doentes e cidadãos de outros 
Estados-Membros e por um tratamento 
equitativo de todos os doentes, tomando 
como ponto de partida as suas necessidades 
em termos de cuidados de saúde e não os 
Estados-Membros em que se encontram 
segurados. Ao proceder desta forma, os 
Estados-Membros têm de respeitar os 
princípios de livre circulação no mercado 
interno e da não discriminação 
nomeadamente por razões de nacionalidade 
(ou, no caso de pessoas colectivas, em 
razão do Estado-Membro em que estão 
estabelecidas), bem como da necessidade e 
proporcionalidade de quaisquer restrições à 
liberdade de circulação. Contudo, nada na 
presente directiva exige que os prestadores 
de cuidados de saúde aceitem o tratamento 
planeado ou dêem prioridade adoentes de 
outros Estados-Membros em detrimento de 
outros doentes com necessidades de saúde 
semelhantes, por exemplo aumentando o 
tempo de espera para o tratamento. 

transfronteiriços, que constitui 
precisamente o objectivo desta directiva. 
As autoridades dos Estados-Membros têm 
de respeitar os valores comuns 
fundamentais da universalidade, do acesso 
a cuidados de saúde de elevada qualidade, 
da equidade e da solidariedade, que já 
foram amplamente reconhecidos pelas 
instituições comunitárias e por todos os 
Estados-Membros enquanto conjunto de 
valores partilhados por todos os sistemas 
de saúde na Europa. Além disso, os 
Estados-Membros devem velar pelo 
respeito desses valores nos casos que 
envolvam doentes e cidadãos de outros 
Estados-Membros e por um tratamento 
equitativo de todos os doentes, tomando 
como ponto de partida as suas necessidades 
em termos de cuidados de saúde e não os 
Estados-Membros em que se encontram 
segurados. Ao proceder desta forma, os 
Estados-Membros têm de respeitar os 
princípios de livre circulação no mercado 
interno e da não discriminação 
nomeadamente por razões de nacionalidade 
(ou, no caso de pessoas colectivas, em 
razão do Estado-Membro em que estão 
estabelecidas), bem como da necessidade e 
proporcionalidade de quaisquer restrições à 
liberdade de circulação. Contudo, nada na 
presente directiva exige que os prestadores 
de cuidados de saúde aceitem o tratamento 
planeado ou dêem prioridade adoentes de 
outros Estados-Membros em detrimento de 
outros doentes com necessidades de saúde 
semelhantes, por exemplo aumentando o 
tempo de espera para o tratamento. Não 
obstante, há que prever uma disposição 
especial para as vítimas de acidentes e de 
emergências em grande escala que 
exigem tratamento médico urgente. 

Or. en

Justificação

É óbvio que, em situação de acidente (ou catástrofe), os cuidados de saúde devem ser 
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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.

Alteração 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Considerando a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias (acórdão de 11 de Março de 
2004, Comissão/França, C-496/01), na 
ausência de medidas de harmonização, o 
Direito comunitário não impede que um 
Estado-Membro, no contexto de um plano 
de autorização, imponha o seu nível de 
protecção de cuidados de saúde pública 
aos prestadores de cuidados de saúde 
estabelecidos noutro Estado-Membro que 
desejem oferecer serviços a pacientes 
assegurados no primeiro Estado-Membro. 
No entanto, as condições que devem ser 
satisfeitas para obter essa autorização não 
poderão sobrepor-se às condições 
equivalentes estabelecidas na lei que 
tenham sido já sido satisfeitas no 
Estado-Membro de estabelecimento.

Or. es

Justificação

Trata-se de uma medida de garantia para os cidadãos que as normas de qualidade sejam 
pelo menos equivalentes às do Estados-Membros de inscrição.
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Alteração 98
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Além disso, os doentes de outros 
Estados-Membros devem receber o 
mesmo tratamento que os doentes do 
Estado-Membro de tratamento e, de 
acordo com os princípios gerais de 
equidade e não discriminação, como 
consagrados no artigo 21.º da Carta, não 
devem ser objecto de nenhuma forma de 
discriminação baseada no sexo, raça, cor, 
origem étnica ou social, características 
genéticas, língua, religião ou crença, 
convicções políticas ou outras, pertença a 
uma minoria nacional, riqueza, nascimento, 
incapacidade, idade ou orientação sexual. 
Os Estados-Membros podem tratar de 
modo diferente certos grupos de doentes 
apenas nos casos em que justifiquem essa 
divergência com base em razões médicas 
legítimas, nomeadamente a adopção de 
medidas específicas para as mulheres ou 
para certos grupos etários (p. ex., a 
vacinação gratuita das crianças ou das 
pessoas idosas). Além disso, uma vez que 
esta directiva respeita os direitos 
fundamentais e os princípios consagrados, 
em particular, na Carta dos Direitos 
Fundamentais, tem de ser aplicada 
respeitando plenamente o direito à 
igualdade perante a lei e o princípio da não 
discriminação, em conformidade com os 
princípios gerais do direito, como 
consagrados nos artigos 20.º e 21.º da 
Carta. A presente directiva aplica-se sem 
prejuízo da Directiva 2000/43/CE do 
Conselho, de 29 de Junho de 2000, que 
aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, sem distinção 
de origem racial ou étnica, e outras 
directivas relativas à aplicação do artigo 
13.º do Tratado CE. Assim, a directiva 

(13) De acordo com os princípios gerais de 
equidade e não discriminação, como
consagrados no artigo 21.º da Carta, os 
doentes de outros Estados-Membros não 
devem ser objecto de nenhuma forma de 
discriminação baseada no sexo, raça, cor, 
origem étnica ou social, características 
genéticas, língua, religião ou crença, 
convicções políticas ou outras, pertença a 
uma minoria nacional, riqueza, nascimento, 
incapacidade, idade ou orientação sexual. 
Os Estados-Membros podem tratar de 
modo diferente certos grupos de doentes 
apenas nos casos em que justifiquem essa 
divergência com base em razões médicas 
legítimas, nomeadamente a adopção de 
medidas específicas para as mulheres ou 
para certos grupos etários (p. ex., a 
vacinação gratuita das crianças ou das 
pessoas idosas). Além disso, uma vez que 
esta directiva respeita os direitos 
fundamentais e os princípios consagrados, 
em particular, na Carta dos Direitos 
Fundamentais, tem de ser aplicada 
respeitando plenamente o direito à 
igualdade perante a lei e o princípio da não 
discriminação, em conformidade com os 
princípios gerais do direito, como 
consagrados nos artigos 20.º e 21.º da 
Carta. A presente directiva aplica-se sem 
prejuízo da Directiva 2000/43/CE do 
Conselho, de 29 de Junho de 2000, que 
aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, sem distinção 
de origem racial ou étnica, e outras 
directivas relativas à aplicação do artigo 
13.º do Tratado CE.
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prevê que os pacientes recebam os 
cuidados de saúde nas mesmas condições 
que os cidadãos nacionais do 
Estado-Membro de tratamento, incluindo 
em matéria de protecção contra a 
descriminação, em conformidade com o 
direito comunitário e a legislação do 
Estado-Membro de tratamento.

Or. nl

Justificação

Ver também a justificação da alteração ao considerando 12.

Alteração 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Sempre que os doentes 
provenientes de outros Estados-Membros 
recorram ao serviço nacional público de 
outro país, convém sujeitar ao quadro 
legislativo do Estado-Membro de 
tratamento ou da região de acolhimento 
dos doentes tanto as questões relativas ao 
processo de admissão, às listas de espera 
ou à escolha do médico, como as relativas 
aos direitos dos doentes e às normas 
hospitalares.

Or. es

Justificação

O facto de os doentes transfronteiriços poderem gozar de direitos diferentes dos direitos 
usufruídos pelos cidadãos do país poderia provocar tensões internas e uma duplicidade do 
sistema.
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Alteração 100
Linda McAvan

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) De acordo com a investigação 
realizada, a prestação de cuidados de saúde 
causa danos em 10% dos casos. É, pois, 
essencial definir obrigações comuns claras
em matéria de reclamação e compensação 
por danos resultantes da prestação de 
cuidados de saúde, a fim de evitar a falta 
de confiança nestes mecanismos, que 
constitui um obstáculo à utilização dos 
cuidados de saúde transfronteiriços. O 
facto de os sistemas dos Estados de 
tratamento serem responsáveis pela 
cobertura e compensação dos danos, não 
deve prejudicar a possibilidade de os
Estados-Membros alargarem a cobertura 
dos seus sistemas nacionais aos doentes 
dos seus países que procurem obter 
cuidados de saúde no estrangeiro, sempre 
que tal seja mais apropriado para os 
doentes e, em especial, nos casos em que 
sejam necessários cuidados de saúde 
prestados noutro Estado-Membro. 

(15) De acordo com a investigação 
realizada, a prestação de cuidados de saúde 
causa danos em 10% dos casos. É, pois, 
essencial, que os Estados-Membros de 
tratamento disponham de sistemas (que 
incluam a prestação de cuidados pós-
hospitalização e de reabilitação) para 
tratar de questões em matéria de 
reclamação e compensação por danos 
resultantes da prestação de cuidados de 
saúde, tal como definido pelo 
Estado-Membro de tratamento, a fim de 
evitar a falta de confiança nestes 
mecanismos, que constitui um obstáculo à 
utilização dos cuidados de saúde 
transfronteiriços. O facto de os sistemas 
dos Estados de tratamento serem 
responsáveis pela cobertura e compensação 
dos danos, não deve prejudicar a 
possibilidade de os Estados-Membros 
alargarem a cobertura dos seus sistemas 
nacionais aos doentes dos seus países que 
procurem obter cuidados de saúde no 
estrangeiro, sempre que tal seja mais 
apropriado para os doentes e, em especial, 
nos casos em que sejam necessários 
cuidados de saúde prestados noutro 
Estado-Membro. 

Or. en

Justificação

A definição de danos deve ter em conta o facto de os sistemas jurídicos dos Estados-Membros 
preverem diferentes conceitos de danos. A fim de evitar confusão, os doentes sujeitos a 
tratamento devem ser abrangidos pela definição jurídica de "danos" utilizada no Estado-
Membro em que se processa o tratamento.
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Alteração 101
Edite Estrela

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) De acordo com a investigação 
realizada, a prestação de cuidados de saúde 
causa danos em 10% dos casos. É, pois, 
essencial definir obrigações comuns claras 
em matéria de reclamação e compensação 
por danos resultantes da prestação de 
cuidados de saúde, a fim de evitar a falta 
de confiança nestes mecanismos, que 
constitui um obstáculo à utilização dos 
cuidados de saúde transfronteiriços. O 
facto de os sistemas dos Estados de 
tratamento serem responsáveis pela 
cobertura e compensação dos danos, não 
deve prejudicar a possibilidade de os 
Estados-Membros alargarem a cobertura 
dos seus sistemas nacionais aos doentes 
dos seus países que procurem obter 
cuidados de saúde no estrangeiro, sempre 
que tal seja mais apropriado para os 
doentes e, em especial, nos casos em que 
sejam necessários cuidados de saúde 
prestados noutro Estado-Membro.

(15) De acordo com a investigação 
realizada, a prestação de cuidados de saúde 
causa danos em 10% dos casos. É, pois, 
essencial definir obrigações comuns claras 
em matéria de danos evitáveis resultantes 
da prestação de cuidados de saúde, a fim de 
evitar a falta de confiança nestes 
mecanismos, que constitui um obstáculo à 
utilização dos cuidados de saúde 
transfronteiriços. O facto de os sistemas 
dos Estados de tratamento serem 
responsáveis pela cobertura e compensação 
dos danos, não deve prejudicar a 
possibilidade de os Estados-Membros 
alargarem a cobertura dos seus sistemas 
nacionais aos doentes dos seus países que 
procurem obter cuidados de saúde no 
estrangeiro, sempre que tal seja mais 
apropriado para os doentes e, em especial, 
nos casos em que sejam necessários 
cuidados de saúde prestados noutro 
Estado-Membro.

Or. pt

Alteração 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os Estados-Membros devem garantir 
a existência de mecanismos de protecção 

(16) Os Estados-Membros devem garantir 
a existência de mecanismos de protecção 
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dos doentes e de compensação por danos 
relacionados com cuidados de saúde 
fornecidos no seu território, bem como a 
sua adequação à natureza e extensão do 
risco. Todavia, compete aos 
Estados-Membros decidir as características 
e/ou as modalidades de funcionamento 
desses mecanismos.

dos doentes e de compensação por danos 
relacionados com cuidados de saúde 
fornecidos no seu território, bem como a 
sua adequação à natureza e extensão do 
risco. Todavia, compete aos 
Estados-Membros decidir as características 
e/ou as modalidades de funcionamento 
desses mecanismos. Em todo o caso, 
deveriam ser previstas disposições 
específicas e medidas especiais de 
coordenação para assegurar a 
coordenação dos centros hospitalares de 
excelência, sobretudo no sentido de 
garantir o acesso aos melhores cuidados 
aos doentes dos Estados-Membros da 
União Europeia que deles necessitam
efectivamente. Para esse efeito, e em 
especial para os doentes que optam pelo 
tratamento no estrangeiro, é oportuno que 
cada Estado-Membro designe, a nível 
nacional, regional e local, os organismos 
competentes para avaliar a presença das 
condições exigidas que justificam 
efectivamente o recurso a cuidados no 
estrangeiro e para fazer a compilação das 
listas das autorizações prévias para o
tratamento num centro de excelência de 
um Estado distinto do Estado de 
residência. O Estado-Membro de 
inscrição garantirá, por conseguinte, os 
fundos necessários para cobrir o 
reembolso do tratamento previamente
autorizado.

Or. it

Justificação

É necessário valorizar os centros de excelência europeus especializados no tratamento de 
certas patologias e permitir que os doentes europeus possam deles retirar pleno proveito.  



PE418.293v01-00 58/71 AM\763599PT.doc

PT

Alteração 103
Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O direito à protecção dos dados 
pessoais é um direito fundamental, 
reconhecido no artigo 8.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
A continuidade dos cuidados de saúde 
transfronteiriços depende da transferência 
de dados pessoais sobre a saúde do doente. 
Esses dados pessoais devem poder circular 
livremente entre Estados-Membros, 
salvaguardando simultaneamente os 
direitos fundamentais de cada pessoa. A 
Directiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro 
de 1995, relativa à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados, confere aos 
indivíduos o direito de acederem a dados 
pessoais sobre a sua saúde, nomeadamente 
aos dados dos registos médicos, incluindo 
os diagnósticos, os resultados dos exames 
médicos, as avaliações dos médicos e 
quaisquer intervenções ou tratamentos 
realizados. Estas disposições aplicam-se, 
igualmente, no contexto dos cuidados de 
saúde transfronteiriços abrangido pela 
presente directiva.

(17) O direito à protecção dos dados 
pessoais é um direito fundamental, 
reconhecido no artigo 8.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
A continuidade dos cuidados de saúde 
transfronteiriços depende da transferência 
de dados pessoais sobre a saúde do doente. 
Esses dados pessoais devem poder circular 
livremente entre Estados-Membros, 
salvaguardando simultaneamente os 
direitos fundamentais de cada pessoa. A 
Directiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro 
de 1995, relativa à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados, confere aos 
indivíduos o direito de acederem a dados 
pessoais sobre a sua saúde, nomeadamente
aos dados dos registos médicos, incluindo 
os diagnósticos, os resultados dos exames 
médicos, as avaliações dos médicos e 
quaisquer intervenções ou tratamentos 
realizados. Estas disposições aplicam-se, 
igualmente, no contexto dos cuidados de 
saúde transfronteiriços abrangido pela 
presente directiva. O doente deve ter a 
possibilidade de, a todo o momento, 
retirar o seu consentimento à publicação 
dos dados que lhe dizem respeito e, uma 
vez os mesmos eliminados, obter uma 
confirmação nesse sentido.  

Or. de
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Alteração 104
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O direito ao reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro pelo regime 
obrigatório de segurança social dos
doentes, enquanto pessoas seguradas, foi 
reconhecido pelo Tribunal de Justiça em 
diversos acórdãos. O Tribunal de Justiça 
considerou que as disposições do Tratado 
sobre a livre prestação de serviços incluem 
a liberdade de deslocação dos 
destinatários dos cuidados de saúde, 
incluindo as pessoas que necessitam de 
tratamento médico, a outro Estado-
Membro, para aí receberem esses 
cuidados. Tal aplica-se, igualmente, aos 
destinatários dos cuidados de saúde que 
procuram receber esses cuidados noutro
Estado-Membro por outros meios, 
nomeadamente através dos serviços de 
saúde electrónicos. Embora o direito 
comunitário não afecte a competência dos 
Estados-Membros em matéria de 
organização dos seus sistemas de saúde e 
de segurança social, os Estados devem 
respeitar o direito comunitário ao 
exercerem essa competência, em particular 
as disposições do Tratado relativas à livre 
prestação de serviços. As referidas 
disposições não permitem aos Estados-
Membros introduzir ou manter restrições 
injustificadas ao exercício dessa liberdade 
no domínio dos cuidados de saúde.

(18) O direito ao reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro ou à aquisição de 
bens no quadro de cuidados de saúde pelo 
regime obrigatório de segurança social 
onde os doentes estão inscritos foi 
reconhecido pelo Tribunal de Justiça em 
diversos acórdãos. O Tribunal de Justiça 
considerou que as disposições do Tratado 
sobre a livre circulação de serviços e bens
incluem a liberdade de os doentes 
conscientemente receberem serviços de 
saúde e adquirirem bens no quadro de 
cuidados de saúde noutro Estado-
Membro. Tal aplica-se, igualmente, aos 
destinatários dos cuidados de saúde que 
procuram, através da telemedicina, receber 
serviços de saúde num Estado-Membro 
diferente daquele onde estão inscritos na 
segurança social. Embora o direito 
comunitário não afecte a competência dos 
Estados-Membros em matéria de 
organização dos seus sistemas de saúde e 
de segurança social, os Estados devem 
respeitar o direito comunitário ao 
exercerem essa competência, em particular 
as disposições do Tratado relativas à livre 
prestação de serviços e bens. As referidas 
disposições não permitem aos Estados-
Membros introduzir ou manter restrições 
injustificadas a estas liberdades.

Or. nl

Justificação

Este considerando não afecta apenas a prestação de serviços mas também a aquisição de 
bens no quadro de cuidados de saúde transfronteiriços. Além disso, melhora-se a redacção 
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deste considerando.

Alteração 105
John Bowis

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O direito ao reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro pelo regime 
obrigatório de segurança social dos 
doentes, enquanto pessoas seguradas, foi 
reconhecido pelo Tribunal de Justiça em 
diversos acórdãos. O Tribunal de Justiça 
considerou que as disposições do Tratado 
sobre a livre prestação de serviços incluem 
a liberdade de deslocação dos destinatários 
dos cuidados de saúde, incluindo as 
pessoas que necessitam de tratamento 
médico, a outro Estado-Membro, para aí 
receberem esses cuidados. Tal aplica-se, 
igualmente, aos destinatários dos 
cuidados de saúde que procuram receber 
esses cuidados noutro Estado-Membro 
por outros meios, nomeadamente através 
dos serviços de saúde electrónicos.
Embora o direito comunitário não afecte a 
competência dos Estados-Membros em 
matéria de organização dos seus sistemas 
de saúde e de segurança social, os Estados 
devem respeitar o direito comunitário ao 
exercerem essa competência, em particular 
as disposições do Tratado relativas à livre 
prestação de serviços. As referidas 
disposições não permitem aos Estados-
Membros introduzir ou manter restrições 
injustificadas ao exercício dessa liberdade 
no domínio dos cuidados de saúde.

(18) O direito ao reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro pelo regime 
obrigatório de segurança social dos 
doentes, enquanto pessoas seguradas, foi 
reconhecido pelo Tribunal de Justiça em 
diversos acórdãos. O Tribunal de Justiça 
considerou que as disposições do Tratado 
sobre a livre prestação de serviços incluem 
a liberdade de deslocação dos destinatários 
dos cuidados de saúde, incluindo as 
pessoas que necessitam de tratamento 
médico, a outro Estado-Membro, para aí 
receberem esses cuidados. Embora o 
direito comunitário não afecte a 
competência dos Estados-Membros em 
matéria de organização dos seus sistemas 
de saúde e de segurança social, os Estados 
devem respeitar o direito comunitário ao 
exercerem essa competência, em particular 
as disposições do Tratado relativas à livre
prestação de serviços. As referidas 
disposições não permitem aos Estados-
Membros introduzir ou manter restrições 
injustificadas ao exercício dessa liberdade 
no domínio dos cuidados de saúde.

Or. en
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Alteração 106
Stefano Zappalà

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O direito ao reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro pelo regime 
obrigatório de segurança social dos 
doentes, enquanto pessoas seguradas, foi 
reconhecido pelo Tribunal de Justiça em 
diversos acórdãos. O Tribunal de Justiça 
considerou que as disposições do Tratado 
sobre a livre prestação de serviços incluem 
a liberdade de deslocação dos destinatários 
dos cuidados de saúde, incluindo as 
pessoas que necessitam de tratamento 
médico, a outro Estado-Membro, para aí 
receberem esses cuidados. Tal aplica-se, 
igualmente, aos destinatários dos 
cuidados de saúde que procuram receber 
esses cuidados noutro Estado-Membro 
por outros meios, nomeadamente através 
dos serviços de saúde electrónicos.
Embora o direito comunitário não afecte a 
competência dos Estados-Membros em 
matéria de organização dos seus sistemas 
de saúde e de segurança social, os Estados 
devem respeitar o direito comunitário ao 
exercerem essa competência, em particular 
as disposições do Tratado relativas à livre 
prestação de serviços. As referidas 
disposições não permitem aos Estados-
Membros introduzir ou manter restrições 
injustificadas ao exercício dessa liberdade 
no domínio dos cuidados de saúde.

(18) O direito ao reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro pelo regime 
obrigatório de segurança social dos 
doentes, enquanto pessoas seguradas, foi 
reconhecido pelo Tribunal de Justiça em 
diversos acórdãos. O Tribunal de Justiça 
considerou que as disposições do Tratado 
sobre a livre prestação de serviços incluem 
a liberdade de deslocação dos destinatários 
dos cuidados de saúde, incluindo as 
pessoas que necessitam de tratamento 
médico, a outro Estado-Membro, para aí 
receberem esses cuidados. Embora o 
direito comunitário não afecte a 
competência dos Estados-Membros em 
matéria de organização dos seus sistemas 
de saúde e de segurança social, os Estados 
devem respeitar o direito comunitário ao 
exercerem essa competência, em particular 
as disposições do Tratado relativas à livre 
prestação de serviços. As referidas 
disposições não permitem aos Estados-
Membros introduzir ou manter restrições 
injustificadas ao exercício dessa liberdade 
no domínio dos cuidados de saúde.

Or. en

Justificação

Este princípio não foi estabelecido na jurisprudência. A frase do considerando induz, 
portanto, em erro. Com efeito, no que diz respeito à «farmácia virtual», o Tribunal Europeu 
de Justiça (C-322/01) reconheceu que algumas restrições nacionais à venda de medicamentos 
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através da Internet são compatíveis com as disposições do Tratado relativas ao mercado 
interno. A fim de garantir absoluta clareza, a presente proposta não deverá dar origem a 
dúvidas quanto à legalidade das regras relativas à «farmácia virtual» a nível dos 
Estados-Membros.

Alteração 107
Peter Liese

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O direito ao reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro pelo regime 
obrigatório de segurança social dos 
doentes, enquanto pessoas seguradas, foi 
reconhecido pelo Tribunal de Justiça em 
diversos acórdãos. O Tribunal de Justiça 
considerou que as disposições do Tratado 
sobre a livre prestação de serviços incluem 
a liberdade de deslocação dos destinatários 
dos cuidados de saúde, incluindo as 
pessoas que necessitam de tratamento 
médico, a outro Estado-Membro, para aí 
receberem esses cuidados. Tal aplica-se, 
igualmente, aos destinatários dos 
cuidados de saúde que procuram receber 
esses cuidados noutro Estado-Membro 
por outros meios, nomeadamente através 
dos serviços de saúde electrónicos. 
Embora o direito comunitário não afecte a 
competência dos Estados-Membros em 
matéria de organização dos seus sistemas 
de saúde e de segurança social, os Estados 
devem respeitar o direito comunitário ao 
exercerem essa competência, em particular 
as disposições do Tratado relativas à livre 
prestação de serviços. As referidas 
disposições não permitem aos 
Estados-Membros introduzir ou manter 
restrições injustificadas ao exercício dessa 
liberdade no domínio dos cuidados de 
saúde.

(18) O direito ao reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro pelo regime 
obrigatório de segurança social dos 
doentes, enquanto pessoas seguradas, foi 
reconhecido pelo Tribunal de Justiça em 
diversos acórdãos. O Tribunal de Justiça 
considerou que as disposições do Tratado 
sobre a livre prestação de serviços incluem 
a liberdade de deslocação dos destinatários 
dos cuidados de saúde, incluindo as 
pessoas que necessitam de tratamento 
médico, a outro Estado-Membro, para aí 
receberem esses cuidados. Embora o 
direito comunitário não afecte a 
competência dos Estados-Membros em 
matéria de organização dos seus sistemas 
de saúde e de segurança social, os Estados 
devem respeitar o direito comunitário ao 
exercerem essa competência, em particular 
as disposições do Tratado relativas à livre 
prestação de serviços. As referidas 
disposições não permitem aos 
Estados-Membros introduzir ou manter 
restrições injustificadas ao exercício dessa 
liberdade no domínio dos cuidados de 
saúde.



AM\763599PT.doc 63/71 PE418.293v01-00

PT

Or. de

Justificação

O Tribunal de Justiça não analisou a questão dos serviços de saúde electrónicos: a 
afirmação é errónea. Pelo contrário, o Tribunal de Justiça reconheceu, em relação à venda 
de medicamentos por correspondência, que as proibições nacionais de venda de 
medicamentos sujeitos a prescrição são conformes com o Tratado (C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband). Para garantir clareza jurídica, a proposta não deve conter declarações 
contraditórias.

Alteração 108
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O direito ao reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro pelo regime 
obrigatório de segurança social dos 
doentes, enquanto pessoas seguradas, foi 
reconhecido pelo Tribunal de Justiça em 
diversos acórdãos. O Tribunal de Justiça 
considerou que as disposições do Tratado 
sobre a livre prestação de serviços incluem 
a liberdade de deslocação dos destinatários 
dos cuidados de saúde, incluindo as 
pessoas que necessitam de tratamento 
médico, a outro Estado-Membro, para aí 
receberem esses cuidados. Tal aplica-se, 
igualmente, aos destinatários dos 
cuidados de saúde que procuram receber 
esses cuidados noutro Estado-Membro 
por outros meios, nomeadamente através 
dos serviços de saúde electrónicos.
Embora o direito comunitário não afecte a 
competência dos Estados-Membros em 
matéria de organização dos seus sistemas 
de saúde e de segurança social, os Estados 
devem respeitar o direito comunitário ao 
exercerem essa competência, em particular 
as disposições do Tratado relativas à livre 
prestação de serviços. As referidas 

(18) O direito ao reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro pelo regime 
obrigatório de segurança social dos 
doentes, enquanto pessoas seguradas, foi 
reconhecido pelo Tribunal de Justiça em 
diversos acórdãos. O Tribunal de Justiça 
considerou que as disposições do Tratado 
sobre a livre prestação de serviços incluem 
a liberdade de deslocação dos destinatários 
dos cuidados de saúde, incluindo as 
pessoas que necessitam de tratamento 
médico, a outro Estado-Membro, para aí 
receberem esses cuidados. Embora o 
direito comunitário não afecte a 
competência dos Estados-Membros em 
matéria de organização dos seus sistemas 
de saúde e de segurança social, os Estados 
devem respeitar o direito comunitário ao 
exercerem essa competência, em particular 
as disposições do Tratado relativas à livre 
prestação de serviços. As referidas 
disposições não permitem aos 
Estados-Membros introduzir ou manter 
restrições injustificadas ao exercício dessa 
liberdade no domínio dos cuidados de 
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disposições não permitem aos 
Estados-Membros introduzir ou manter 
restrições injustificadas ao exercício dessa 
liberdade no domínio dos cuidados de 
saúde.

saúde.

Or. fr

Justificação

Este princípio não foi estabelecido pela jurisprudência. Torna-se, por conseguinte, 
necessário suprimi-lo. Esta alteração está ligada à alteração ao considerando 41-A (novo).

Alteração 109
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Em conformidade com os princípios 
estabelecidos pelo Tribunal de Justiça, e 
sem comprometer o equilíbrio financeiro 
dos sistemas de saúde e de segurança 
social dos Estados-Membros, deve ser 
garantida maior segurança jurídica em 
matéria de reembolso das despesas dos 
cuidados de saúde aos doentes, aos 
profissionais de saúde, aos prestadores de 
cuidados de saúde e às instituições de 
segurança social.

Suprimido

Or. en

Justificação

Aplicar e implementar a jurisprudência do Tribunal de Justiça é da responsabilidade dos 
Estados-Membros e já foi executada por um grande número destes. Não há necessidade de 
abordar estas questões numa directiva separada sobre os cuidados de saúde 
transfronteiriços.
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Alteração 110
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os doentes que procurem receber 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro 
em circunstâncias diferentes das previstas 
no âmbito da coordenação dos regimes de 
segurança social, estabelecida pelo 
Regulamento (CE) n.º 1408/71, também 
devem poder beneficiar dos princípios de 
livre circulação dos serviços, em 
conformidade com o Tratado e com as 
disposições da presente directiva. Deve ser 
garantida a assunção dos custos desses 
cuidados de saúde aos doentes, num 
montante no mínimo equivalente ao do 
reembolso devido caso fossem prestados 
cuidados idênticos ou semelhantes no 
Estado-Membro de inscrição. Esta medida 
respeita plenamente a responsabilidade 
dos Estados-Membros pela determinação 
do nível de cobertura dos riscos de doença 
que pretendam garantir aos seus cidadãos 
e evita qualquer efeito significativo no 
financiamento dos sistemas nacionais de 
saúde. Contudo, os Estados-Membros 
podem prever disposições na sua 
legislação nacional, tendo em vista o 
reembolso dos custos dos tratamentos de 
acordo com as tarifas em vigor no Estado-
Membro de tratamento, caso isso seja 
mais vantajoso para o doente. Tal pode 
suceder, em particular, com qualquer 
tratamento realizado através das redes 
europeias de referência, como referido no 
artigo 15.º desta directiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

Aplicar e implementar a jurisprudência do Tribunal de Justiça é da responsabilidade dos 
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Estados-Membros e já foi executada por um grande número destes. Não há necessidade de 
abordar estas questões numa directiva separada sobre os cuidados de saúde 
transfronteiriços. O quadro relativo à mobilidade dos doentes estabelecido pelo Regulamento 
1408/71/EC é suficiente para gerir a cobertura dos custos da prestação de cuidados de saúde 
noutro Estado-Membro que aquele onde a pessoa segura está inscrita e é mais favorável para 
os doentes que o mecanismo de reembolso proposto pela Comissão, que prevê o pagamento 
antecipado pelos doentes do seu próprio bolso.

Alteração 111
Maria Berger

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os doentes que procurem receber 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro 
em circunstâncias diferentes das previstas 
no âmbito da coordenação dos regimes de 
segurança social, estabelecida pelo 
Regulamento (CE) n.º 1408/71, também 
devem poder beneficiar dos princípios de 
livre circulação dos serviços, em 
conformidade com o Tratado e com as 
disposições da presente directiva. Deve ser 
garantida a assunção dos custos desses 
cuidados de saúde aos doentes, num 
montante no mínimo equivalente ao do 
reembolso devido caso fossem prestados 
cuidados idênticos ou semelhantes no 
Estado-Membro de inscrição. Esta medida 
respeita plenamente a responsabilidade dos 
Estados-Membros pela determinação do 
nível de cobertura dos riscos de doença que 
pretendam garantir aos seus cidadãos e 
evita qualquer efeito significativo no 
financiamento dos sistemas nacionais de 
saúde. Contudo, os Estados-Membros 
podem prever disposições na sua legislação 
nacional, tendo em vista o reembolso dos 
custos dos tratamentos de acordo com as 
tarifas em vigor no Estado-Membro de 
tratamento, caso isso seja mais vantajoso 
para o doente. Tal pode suceder, em 
particular, com qualquer tratamento 

(21) Os doentes que procurem receber 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro 
em circunstâncias diferentes das previstas 
no âmbito da coordenação dos regimes de 
segurança social, estabelecida pelo 
Regulamento (CE) n.º 1408/71, também 
devem poder beneficiar dos princípios de 
livre circulação dos serviços, em 
conformidade com o Tratado e com as 
disposições da presente directiva. Deve ser 
garantida a assunção dos custos desses 
cuidados de saúde aos doentes. Esta 
medida respeita plenamente a 
responsabilidade dos Estados-Membros 
pela determinação do nível de cobertura 
dos riscos de doença que pretendam 
garantir aos seus cidadãos e evita qualquer 
efeito significativo no financiamento dos 
sistemas nacionais de saúde. Contudo, os 
Estados-Membros devem prever 
disposições na sua legislação nacional, 
tendo em vista o reembolso dos custos dos 
tratamentos de acordo com as tarifas em 
vigor no Estado-Membro de tratamento. 
Tal sucede, em particular, com qualquer 
tratamento realizado através das redes 
europeias de referência, como referido no 
artigo 15.º desta directiva.
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realizado através das redes europeias de 
referência, como referido no artigo 15.º 
desta directiva.

Or. de

Alteração 112
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os doentes que procurem receber 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro 
em circunstâncias diferentes das previstas 
no âmbito da coordenação dos regimes de 
segurança social, estabelecida pelo 
Regulamento (CE) n.º 1408/71, também 
devem poder beneficiar dos princípios de 
livre circulação dos serviços, em 
conformidade com o Tratado e com as 
disposições da presente directiva. Deve ser 
garantida a assunção dos custos desses 
cuidados de saúde aos doentes, num 
montante no mínimo equivalente ao do 
reembolso devido caso fossem prestados 
cuidados idênticos ou semelhantes no 
Estado-Membro de inscrição. Esta medida 
respeita plenamente a responsabilidade dos 
Estados-Membros pela determinação do 
nível de cobertura dos riscos de doença que 
pretendam garantir aos seus cidadãos e 
evita qualquer efeito significativo no 
financiamento dos sistemas nacionais de 
saúde. Contudo, os Estados-Membros 
podem prever disposições na sua legislação 
nacional, tendo em vista o reembolso dos 
custos dos tratamentos de acordo com as 
tarifas em vigor no Estado-Membro de 
tratamento, caso isso seja mais vantajoso 
para o doente. Tal pode suceder, em 
particular, com qualquer tratamento 
realizado através das redes europeias de 
referência, como referido no artigo 15.º 

(21) Os doentes que procurem receber 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro 
em circunstâncias diferentes das previstas 
no âmbito da coordenação dos regimes de 
segurança social, estabelecida pelo 
Regulamento (CE) n.º 1408/71, também 
devem poder beneficiar dos princípios de 
livre circulação dos serviços e bens, em 
conformidade com o Tratado e com as 
disposições da presente directiva. Deve ser 
garantida a assunção dos custos desses 
cuidados de saúde e bens aos doentes, num 
montante no mínimo equivalente ao do 
reembolso devido caso fossem prestados 
cuidados ou adquiridos bens idênticos ou 
semelhantes no Estado-Membro de 
inscrição. Esta medida respeita plenamente 
a responsabilidade dos Estados-Membros 
pela determinação do nível de cobertura 
dos riscos de doença que pretendam 
garantir aos seus cidadãos e evita qualquer 
efeito significativo no financiamento dos 
sistemas nacionais de saúde. Contudo, os 
Estados-Membros podem prever 
disposições na sua legislação nacional, 
tendo em vista o reembolso dos custos dos 
tratamentos de acordo com as tarifas em 
vigor no Estado-Membro de tratamento, 
caso isso seja mais vantajoso para o 
doente. Tal pode suceder, em particular, 
com qualquer tratamento realizado através 
das redes europeias de referência, como 
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desta directiva. referido no artigo 15.º desta directiva.

Or. nl

Justificação

A directiva não afecta apenas a prestação de serviços mas também a aquisição de bens no 
quadro de cuidados de saúde transfronteiriços. Além disso, melhora-se a redacção deste 
considerando.

Alteração 113
Linda McAvan

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os doentes que procurem receber 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro 
em circunstâncias diferentes das previstas 
no âmbito da coordenação dos regimes de 
segurança social, estabelecida pelo 
Regulamento (CE) n.º 1408/71, também 
devem poder beneficiar dos princípios de 
livre circulação dos serviços, em 
conformidade com o Tratado e com as 
disposições da presente directiva. Deve ser 
garantida a assunção dos custos desses 
cuidados de saúde aos doentes, num 
montante no mínimo equivalente ao do 
reembolso devido caso fossem prestados 
cuidados idênticos ou semelhantes no 
Estado-Membro de inscrição. Esta medida 
respeita plenamente a responsabilidade dos 
Estados-Membros pela determinação do 
nível de cobertura dos riscos de doença que 
pretendam garantir aos seus cidadãos e 
evita qualquer efeito significativo no 
financiamento dos sistemas nacionais de 
saúde. Contudo, os Estados-Membros 
podem prever disposições na sua legislação 
nacional, tendo em vista o reembolso dos 
custos dos tratamentos de acordo com as 
tarifas em vigor no Estado-Membro de 

(21) Os doentes que procurem receber 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro 
em circunstâncias diferentes das previstas 
no âmbito da coordenação dos regimes de 
segurança social, estabelecida pelo 
Regulamento (CE) n.º 1408/71, também 
devem poder beneficiar dos princípios de 
livre circulação dos serviços, em 
conformidade com o Tratado e com as 
disposições da presente directiva. Deve ser 
garantida a assunção dos custos desses 
cuidados de saúde aos doentes, num 
montante no mínimo equivalente ao do 
reembolso devido caso fossem prestados 
esses cuidados no Estado-Membro de 
inscrição. Esta medida respeita plenamente 
a responsabilidade dos Estados-Membros 
pela determinação do nível de cobertura 
dos riscos de doença que pretendam 
garantir aos seus cidadãos e evita qualquer 
efeito significativo no financiamento dos 
sistemas nacionais de saúde. Contudo, os 
Estados-Membros podem prever 
disposições na sua legislação nacional, 
tendo em vista o reembolso dos custos dos 
tratamentos de acordo com as tarifas em 
vigor no Estado-Membro de tratamento, 
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tratamento, caso isso seja mais vantajoso 
para o doente. Tal pode suceder, em 
particular, com qualquer tratamento 
realizado através das redes europeias de 
referência, como referido no artigo 15.º 
desta directiva.

caso isso seja mais vantajoso para o 
doente. Tal pode suceder, em particular, 
com qualquer tratamento realizado através 
das redes europeias de referência, como 
referido no artigo 15.º desta directiva.

Or. en

Justificação

 A expressão cuidados "idênticos ou semelhantes " é pouco clara do ponto de vista jurídico e 
deve ser suprimida.

Alteração 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os doentes que procurem receber 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro 
em circunstâncias diferentes das previstas 
no âmbito da coordenação dos regimes de 
segurança social, estabelecida pelo 
Regulamento (CE) n.º 1408/71, também 
devem poder beneficiar dos princípios de 
livre circulação dos serviços, em 
conformidade com o Tratado e com as 
disposições da presente directiva. Deve ser 
garantida a assunção dos custos desses 
cuidados de saúde aos doentes, num 
montante no mínimo equivalente ao do 
reembolso devido caso fossem prestados 
cuidados idênticos ou semelhantes no 
Estado-Membro de inscrição. Esta medida 
respeita plenamente a responsabilidade dos 
Estados-Membros pela determinação do 
nível de cobertura dos riscos de doença que 
pretendam garantir aos seus cidadãos e 
evita qualquer efeito significativo no 
financiamento dos sistemas nacionais de 
saúde. Contudo, os Estados-Membros 

(21) Os doentes que procurem receber 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro 
em circunstâncias diferentes das previstas 
no âmbito da coordenação dos regimes de 
segurança social, estabelecida pelo 
Regulamento (CE) n.º 1408/71, também 
devem poder beneficiar dos princípios de 
livre circulação dos serviços, em 
conformidade com o Tratado e com as 
disposições da presente directiva. Deve ser 
garantida a assunção dos custos desses 
cuidados de saúde aos doentes, num 
montante no mínimo equivalente ao do 
reembolso devido caso fossem prestados 
cuidados idênticos ou semelhantes no 
Estado-Membro de inscrição. Esta medida 
respeita plenamente a responsabilidade dos 
Estados-Membros pela determinação do 
nível de cobertura dos riscos de doença que 
pretendam garantir aos seus cidadãos. 
Simultaneamente, há que evitar qualquer 
efeito significativo no financiamento dos 
sistemas nacionais de saúde. Contudo, os 
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podem prever disposições na sua legislação 
nacional, tendo em vista o reembolso dos 
custos dos tratamentos de acordo com as 
tarifas em vigor no Estado-Membro de 
tratamento, caso isso seja mais vantajoso 
para o doente. Tal pode suceder, em 
particular, com qualquer tratamento 
realizado através das redes europeias de 
referência, como referido no artigo 15.º 
desta directiva.

Estados-Membros podem prever 
disposições na sua legislação nacional, 
tendo em vista o reembolso dos custos dos 
tratamentos de acordo com as tarifas em 
vigor no Estado-Membro de tratamento, 
caso isso seja mais vantajoso para o 
doente. Tal pode suceder, em particular, 
com qualquer tratamento realizado através 
das redes europeias de referência, como 
referido no artigo 15.º desta directiva.

Or. en

Alteração 115
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Por conseguinte, para o doente, os 
dois sistemas são coerentes; ou se aplica a 
presente directiva ou o Regulamento n.º
1408/71. Em qualquer caso, qualquer 
pessoa segurada que solicite uma 
autorização para receber um tratamento 
adequado à sua condição noutro Estado-
Membro terá sempre direito a essa 
autorização, nas condições previstas nos 
Regulamentos n.º 1408/71 e n.º 883/04, 
quando o tratamento em questão não 
puder ser realizado num prazo razoável 
do ponto de vista médico, tendo em conta 
o estado de saúde do doente e a evolução 
provável da doença. Nessas condições, o 
paciente não deve ser privado da 
aplicação de direitos mais vantajosos no 
âmbito dos Regulamentos n.º 1408/71 e 
n.º 883/04.

Suprimido

Or. en



AM\763599PT.doc 71/71 PE418.293v01-00

PT

Justificação

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care.The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.
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