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Alteração 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O doente pode escolher qual o 
mecanismo preferido, mas sempre que a 
aplicação do Regulamento n.º 1408/71
seja mais vantajosa, o doente não pode ser 
privado dos direitos garantidos por esse 
regulamento.

Suprimido

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.

Alteração 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O doente pode escolher qual o 
mecanismo preferido, mas sempre que a 
aplicação do Regulamento n.º 1408/71 
seja mais vantajosa, o doente não pode ser 
privado dos direitos garantidos por esse 
regulamento.

Suprimido

Or. es

Justificação

É fundamental que se mantenha a situação de caber aos profissionais da saúde do 
sector público decidir sobre a necessidade de assistência médica dos doentes noutros 



AM\763902PT.doc 3/71 PE418.320v01-00

PT

Estados-Membros, no sentido de evitar situações de assistência desnecessária. A 
autorização prévia poderia ser entendida pelos cidadãos como uma restrição ao seu 
direito de exercício da mobilidade transfronteiriça, quando, na realidade, constitui 
uma garantia de liberdade de circulação dos cidadãos, já que as autoridades do 
sector da saúde podem ajudar os doentes a decidir sobre as opções de tratamento 
tanto no próprio Estado-Membro como em outros Estados-Membros.

Alteração 118
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O doente pode escolher qual o 
mecanismo preferido, mas sempre que a 
aplicação do Regulamento n.º 1408/71 
seja mais vantajosa, o doente não pode ser 
privado dos direitos garantidos por esse 
regulamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

Aplicar e implementar a jurisprudência do Tribunal de Justiça é a única 
responsabilidade dos Estados-Membros e já foi executada por um grande número de 
Estados-Membros. 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/CE é suficiente para 
gerir a cobertura dos custos da prestação de cuidados de saúde noutro Estado-
Membro que o 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 119
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O doente pode escolher qual o 
mecanismo preferido, mas sempre que a 

(23) Sempre que a aplicação do 
Regulamento n.º 1408/71 seja mais 
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aplicação do Regulamento n.º 1408/71 seja 
mais vantajosa, o doente não pode ser 
privado dos direitos garantidos por esse 
regulamento.

vantajosa, o doente não pode ser privado 
dos direitos garantidos por esse 
regulamento.

Or. fr

Justificação

Teórica e fundamentalmente, deveria ser possível o doente fazer esta escolha; porém, 
para garantir esta escolha, seriam necessários investimentos no domínio da 
informação capazes de permitir uma informação completa e continuamente 
actualizada em tempo real, o que é impossível. Por conseguinte, esta possibilidade de
escolha é ilusória já que o doente não tem condições para fazer escolhas com 
conhecimento de causa.

Alteração 120
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Contudo, o doente não deve em 
nenhuma circunstância obter uma 
vantagem financeira dos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro, devendo
a assunção dos custos restringir-se, 
consequentemente, aos custos reais dos 
cuidados de saúde que tenha recebido.

(24) Contudo, o doente não deve em 
nenhuma circunstância obter uma 
vantagem financeira dos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro ou de 
bens adquiridos que se enquadrem nos 
cuidados de saúde. Consequentemente, a 
assunção dos custos tem de restringir-se 
aos custos realmente pagos dos cuidados 
de saúde que tenha recebido.

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.
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Alteração 121
Maria Berger

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Contudo, o doente não deve em 
nenhuma circunstância obter uma 
vantagem financeira dos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro, devendo 
a assunção dos custos restringir-se, 
consequentemente, aos custos reais dos 
cuidados de saúde que tenha recebido.

(24) Contudo, o doente não deve em 
nenhuma circunstância obter uma 
vantagem financeira dos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro, devendo 
a assunção dos custos restringir-se, 
consequentemente, aos custos reais dos 
cuidados de saúde que tenha recebido.
Contudo, os Estados-Membros devem 
também assumir a cobertura de outros 
custos relacionados com a prestação de 
cuidados de saúde, como para o 
tratamento terapêutico.

Or. de

Alteração 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Contudo, o doente não deve em 
nenhuma circunstância obter uma 
vantagem financeira dos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro, devendo 
a assunção dos custos restringir-se, 
consequentemente, aos custos reais dos 
cuidados de saúde que tenha recebido.

(24) Contudo, o doente não deve em 
nenhuma circunstância obter uma 
vantagem financeira dos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro, devendo 
a assunção dos custos restringir-se, 
consequentemente, aos custos reais dos 
cuidados de saúde que tenha recebido. Os 
Estados-Membros podem decidir cobrir 
outros custos conexos, como o tratamento 
terapêutico, desde que o custo total não 
exceda o montante pagável no 
Estado-Membro de inscrição.

Or. en
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Justificação

A fim de facilitar o acesso dos doentes a cuidados de saúde transfronteiriços, os 
Estados-Membros devem poder cobrir, inter alia, também os custos de alojamento e 
de deslocação.

Alteração 123
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

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

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.
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Alteração 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

As questões relativas à organização dos serviços de saúde são, nos termos do artigo 
152.º do Tratado CE, da exclusiva competência dos Estados-Membros.

Alteração 125
Linda McAvan

Proposta de directiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Além disso, a presente directiva não 
pretende criar novos direitos em matéria 
de reembolso dos custos de tratamentos 
recebidos noutro Estado-Membro, quando 
esses tratamentos não estejam previstos 
nas prestações concedidas pela legislação 
do Estado-Membro em que o doente se 
encontra segurado. Em contrapartida, a 

(25)  A presente directiva reconhece que o 
direito ao tratamento nem sempre é 
determinado a nível nacional pelos 
Estados-Membros e que os 
Estados-Membros podem organizar os 
seus sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social de molde a assegurar 
que o direito a tratamento seja 
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directiva não impede os Estados-Membros 
de alargarem as suas prestações em 
espécie aos cuidados de saúde prestados 
nos outros Estados-Membros, de acordo 
com as disposições de cada país.

determinado a nível regional ou local.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem em conta os sistemas de cuidados de saúde que não estão 
organizados a nível nacional.

Alteração 126
John Bowis

Proposta de directiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

(25) Além disso, a presente directiva não 
pretende criar novos direitos em matéria de 
reembolso dos custos de tratamentos 
recebidos noutro Estado-Membro, quando 
esses tratamentos não estejam previstos nas 
prestações concedidas pela legislação do 
Estado-Membro em que o doente se 
encontra segurado. Em contrapartida, a 
directiva não impede os Estados-Membros 
de alargarem as suas prestações em espécie 
aos cuidados de saúde prestados nos outros 
Estados-Membros, de acordo com as 
disposições de cada país.  A presente 
directiva reconhece que o direito ao 
tratamento nem sempre é determinado a 
nível nacional pelos Estados-Membros e 
que os Estados-Membros podem 
organizar os seus sistemas de cuidados de 
saúde e de segurança social de molde a 
assegurar que o direito a tratamento seja 
determinado a nível regional ou local.

Or. en
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Justificação

Os sistemas e procedimentos de determinação dos direitos variam entre os 
Estados-Membros e devem reflectir-se nos textos.

Alteração 127
Iles Braghetto

Proposta de directiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) A presente directiva reconhece que 
o direito ao tratamento nem sempre é 
determinado pelos Estados-Membros a 
nível nacional e que nem todos os 
Estados-Membros têm um lista definida 
dos serviços que prestam ou não. Os 
Estados-Membros devem conservar o 
direito de organizar os seus próprios 
serviços de saúde e de segurança social de 
tal modo que a disponibilidade dos 
tratamentos e o direito aos mesmos possa 
ser determinada a nível regional ou local.

Or. en

Justificação

Certos sistemas de saúde não têm critérios de elegibilidade a nível nacional para 
determinar o acesso a tratamentos particulares ou a um "pacote de cuidados de 
saúde" a que todos os seus beneficiários têm automaticamente direito. A directiva 
deveria reconhecer plenamente que certos Estados-Membros se apoiam em processos 
de decisão sub-nacionais acordados para a programação e o financiamento dos sues 
sistemas de saúde.

Alteração 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A presente directiva também não 
prevê qualquer disposição em matéria de 
transferência dos direitos de segurança 

Suprimido
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social entre os Estados-Membros ou de 
coordenação dos regimes de segurança 
social. O único objectivo das disposições 
relativas à autorização prévia e ao 
reembolso dos cuidados de saúde 
fornecidos noutro Estado-Membro é 
garantir aos doentes e prestadores de 
cuidados de saúde a liberdade de 
prestação desses cuidados e eliminar os 
obstáculos injustificados a essa liberdade 
fundamental no Estado-Membro de 
inscrição do doente. Por conseguinte, a 
directiva respeita plenamente as 
diferenças de cada sistema de saúde 
nacional e as responsabilidades dos 
Estados-Membros pela organização e 
prestação dos serviços de saúde e 
cuidados médicos.

Or. es

Justificação

Deve-se considerar que, nos Estados-Membros com um sistema de saúde público, o 
doente não pode ter plena liberdade de escolha, devendo antes sujeitar-se à 
regulamentação em vigor em matéria de prestação dos serviços de saúde pública. O 
mesmo não é aplicável, em contrapartida, quando o prestador do serviço for do 
sector privado. 

Alteração 129
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A presente directiva também não 
prevê qualquer disposição em matéria de 
transferência dos direitos de segurança 
social entre os Estados-Membros ou de 
coordenação dos regimes de segurança 
social. O único objectivo das disposições 
relativas à autorização prévia e ao 
reembolso dos cuidados de saúde 
fornecidos noutro Estado-Membro é 
garantir aos doentes e prestadores de 

Suprimido
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cuidados de saúde a liberdade de 
prestação desses cuidados e eliminar os 
obstáculos injustificados a essa liberdade 
fundamental no Estado-Membro de 
inscrição do doente. Por conseguinte, a 
directiva respeita plenamente as 
diferenças de cada sistema de saúde 
nacional e as responsabilidades dos 
Estados-Membros pela organização e 
prestação dos serviços de saúde e 
cuidados médicos.

Or. en

Justificação

Aplicar e implementar a jurisprudência do Tribunal de Justiça é a única 
responsabilidade dos Estados-Membros e já foi executada por um grande número de 
Estados-Membros. 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/CE é suficiente para 
gerir a cobertura dos custos da prestação de cuidados de saúde noutro Estado-
Membro que o 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 130
Linda McAvan

Proposta de directiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A presente directiva também não 
prevê qualquer disposição em matéria de 
transferência dos direitos de segurança 
social entre os Estados-Membros ou de 
coordenação dos regimes de segurança 
social. O único objectivo das disposições 
relativas à autorização prévia e ao 
reembolso dos cuidados de saúde 
fornecidos noutro Estado-Membro é 
garantir aos doentes e prestadores de 
cuidados de saúde a liberdade de 
prestação desses cuidados e eliminar os 
obstáculos injustificados a essa liberdade 

(26) A presente directiva também não 
prevê qualquer disposição em matéria de 
transferência dos direitos de segurança 
social entre os Estados-Membros ou de 
coordenação dos regimes de segurança 
social. A directiva respeita também
plenamente as diferenças de cada sistema 
de saúde nacional e as responsabilidades 
dos Estados-Membros pela organização e 
prestação dos serviços de saúde e cuidados 
médicos.
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fundamental no Estado-Membro de 
inscrição do doente. Por conseguinte, a
directiva respeita plenamente as diferenças 
de cada sistema de saúde nacional e as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pela organização e prestação dos serviços 
de saúde e cuidados médicos.

Or. en

Justificação

A presente alteração procura alinhar mais estreitamente o considerando com o artigo 
relativo à autorização prévia. 

Alteração 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A presente directiva também não 
prevê qualquer disposição em matéria de 
transferência dos direitos de segurança 
social entre os Estados-Membros ou de 
coordenação dos regimes de segurança 
social. O único objectivo das disposições 
relativas à autorização prévia e ao 
reembolso dos cuidados de saúde 
fornecidos noutro Estado-Membro é 
garantir aos doentes e prestadores de 
cuidados de saúde a liberdade de 
prestação desses cuidados e eliminar os 
obstáculos injustificados a essa liberdade 
fundamental no Estado-Membro de 
inscrição do doente. Por conseguinte, a 
directiva respeita plenamente as diferenças 
de cada sistema de saúde nacional e as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pela organização e prestação dos serviços 
de saúde e cuidados médicos.

(26) A presente directiva também não 
prevê qualquer disposição em matéria de 
transferência dos direitos de segurança 
social entre os Estados-Membros ou de 
coordenação dos regimes de segurança 
social. Por conseguinte, a directiva respeita 
plenamente as diferenças de cada sistema 
de saúde nacional e as responsabilidades 
dos Estados-Membros pela organização e 
prestação dos serviços de saúde e cuidados 
médicos.

Or. en
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Alteração 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara 
Liotard

Proposta de directiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A presente directiva também não 
prevê qualquer disposição em matéria de 
transferência dos direitos de segurança 
social entre os Estados-Membros ou de 
coordenação dos regimes de segurança 
social. O único objectivo das disposições 
relativas à autorização prévia e ao 
reembolso dos cuidados de saúde 
fornecidos noutro Estado-Membro é 
garantir aos doentes e prestadores de 
cuidados de saúde a liberdade de 
prestação desses cuidados e eliminar os 
obstáculos injustificados a essa liberdade 
fundamental no Estado-Membro de 
inscrição do doente. Por conseguinte, a 
directiva respeita plenamente as diferenças 
de cada sistema de saúde nacional e as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
pela organização e prestação dos serviços 
de saúde e cuidados médicos.

(26) A presente directiva também não 
prevê qualquer disposição em matéria de 
transferência dos direitos de segurança 
social entre os Estados-Membros ou de 
coordenação dos regimes de segurança 
social. Por conseguinte, a directiva respeita 
plenamente as diferenças de cada sistema 
de saúde nacional e as responsabilidades 
dos Estados-Membros pela organização e 
prestação dos serviços de saúde e cuidados 
médicos

Or. en

Justificação

A proposta de directiva deverá clarificar as disposições relativas à utilização de 
cuidados de saúde no estrangeiro por doentes individuais e não facilitar a livre 
circulação de serviços.

Alteração 133
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A presente directiva estabelece, 
igualmente, o direito de o doente receber 

Suprimido
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qualquer medicamento cuja 
comercialização esteja autorizada no 
Estado-Membro em que os cuidados de 
saúde são prestados, mesmo que esse 
medicamento não esteja autorizado no 
Estado-Membro de inscrição do doente, 
uma vez que tal é indispensável para 
garantir um tratamento eficaz noutro 
Estado-Membro.

Or. sv

Alteração 134
Stefano Zappalà

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente disposição poderá ser interpretada no sentido de que, em determinadas 
circunstâncias, pode ser necessário fornecer ao doente um produto não autorizado no 
Estado-Membro de inscrição do doente.  Se tal for o caso, esta disposição é 
incoerente com o disposto no n.º 1 do artigo 14.º relativo ao reconhecimento das 
receitas médicas (o que apenas se aplica a produtos cuja comercialização esteja 
autorizada no Estado-Membro em que os cuidados de saúde são prestados) e, em 
qualquer circunstância, exigirá uma alteração da legislação farmacêutica da UE 
(artigo 6.º da Directiva 2001/83).  
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Alteração 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

O artigo 6 º da Directiva 2001/83/CE prevê que os medicamentos só podem ser 
introduzidos no mercado no Estado-Membro em que tenham sido autorizados. Estas 
autorizações nacionais ainda hoje representam a maior percentagem do mercado de 
medicamentos por oposição às autorizações comunitárias baseadas no Regulamento 
(CE) 726/2004. Cabe esclarecer que o requisito de autorização no Estado-Membro 
de tratamento não será afectado pela presente directiva.

Alteração 136
Linda McAvan

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE418.320v01-00 16/71 AM\763902PT.doc

PT

garantir um tratamento eficaz noutro 
Estado-Membro.

garantir um tratamento eficaz noutro 
Estado-Membro. Tal é aplicável sem 
prejuízo da possibilidade de os 
Estados-Membros organizarem os seus 
próprios sistemas de cuidados de saúde e 
segurança social e das normas aplicáveis 
no Estado-Membro de inscrição em 
matéria de reembolso de produtos 
médicos.

Or. en

Justificação

A presente alteração procura clarificar que o Estado-Membro de inscrição não é 
obrigado a reembolsar os doentes quando estes recebem, no Estado-Membro de 
tratamento, um medicamento que não é autorizado no Estado-Membro de inscrição.

Alteração 137
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os Estados-Membros podem aplicar 
condições gerais, critérios de elegibilidade 
e formalidades legais e administrativas à 
prestação de cuidados de saúde e ao 
reembolso dos custos respectivos, 
nomeadamente exigir a realização de uma 
consulta de clínica geral antes da consulta 
de especialidade ou antes da prestação de 
cuidados hospitalares, incluindo aos 
doentes que desejam obter cuidados de 
saúde noutro Estado-Membro, desde que 
essas condições sejam necessárias e 
proporcionadas ao seu objectivo, e não 
sejam discricionárias nem discriminatórias. 
Consequentemente, é necessário garantir 
que as referidas formalidades e condições 
gerais sejam aplicadas de uma forma 
objectiva, transparente e não 
discriminatória, sejam conhecidas 
previamente, assentem essencialmente em 
considerações médicas, não representem 
uma carga adicional para os doentes que 

(28) Os Estados-Membros podem aplicar 
condições gerais, critérios de elegibilidade 
e formalidades legais e administrativas à 
prestação de cuidados de saúde e ao 
reembolso dos custos respectivos, 
nomeadamente exigir a realização de uma 
consulta de clínica geral antes da consulta 
de especialidade ou antes da prestação de 
cuidados hospitalares, incluindo aos 
doentes que desejam obter cuidados de 
saúde noutro Estado-Membro, desde que 
essas condições sejam necessárias e 
proporcionadas ao seu objectivo, e não 
sejam discricionárias nem discriminatórias. 
Consequentemente, é necessário garantir 
que as referidas formalidades e condições 
gerais sejam aplicadas de uma forma 
objectiva, transparente e não 
discriminatória, sejam conhecidas 
previamente, assentem essencialmente em 
considerações médicas, não representem 
uma carga adicional para os doentes que 
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procuram cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro (em comparação com os 
doentes que são tratados nos seus países de 
inscrição), e que as decisões necessárias 
sejam tomadas o mais rapidamente 
possível. Tal não prejudica o direito de os 
Estados-Membros estabelecerem critérios 
ou condições de autorização prévia para os 
pacientes que procuram cuidados de saúde 
no seu Estado-Membro de inscrição.

procuram cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro (em comparação com os 
doentes que são tratados nos seus países de 
inscrição), e que as decisões necessárias 
sejam tomadas o mais rapidamente 
possível. Tal não prejudica o direito de os 
Estados-Membros estabelecerem critérios 
ou condições relativamente a excepções 
em matéria de autorização prévia para os 
pacientes que procuram cuidados de saúde 
no seu Estado-Membro de inscrição.

Or. nl

Justificação

Consequência da adaptação do n.º 3 do artigo 8.º.

Alteração 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Qualquer cuidado de saúde que não 
seja considerado «cuidado hospitalar», na 
acepção dada pela presente directiva, deve 
ser considerado «cuidado não hospitalar». 
À luz da jurisprudência do Tribunal de 
Justiça sobre a livre circulação dos serviços 
não deve ser exigida autorização prévia 
para o reembolso, pelo regime obrigatório 
de segurança social do Estado-Membro em 
que o doente está inscrito, dos cuidados 
não hospitalares recebidos noutro Estado-
Membro. Desde que o reembolso desses 
cuidados se efectue nos limites da 
cobertura garantida pelo regime de 
seguro de doença do Estado-Membro de 
inscrição, a ausência de autorização 
prévia não prejudicará o equilíbrio 
financeiro dos regimes de segurança 
social.

(29) Qualquer cuidado de saúde que não 
seja considerado «cuidado hospitalar», na 
acepção dada pela presente directiva e pela 
legislação do Estado-Membro de 
inscrição, deve ser considerado «cuidado 
não hospitalar». À luz da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça sobre a livre circulação 
dos serviços não deve ser exigida 
autorização prévia para o reembolso, pelo 
regime obrigatório de segurança social do 
Estado-Membro em que o doente está 
inscrito, dos cuidados não hospitalares 
recebidos noutro Estado-Membro. No 
entanto, a prestação de cuidados não 
hospitalares noutro Estado-Membro 
obriga o doente a notificar esse facto à 
segurança social do Estado-Membro de 
inscrição, devendo esta notificação ser 
acompanhada de uma declaração que 
confirme que o doente recebeu toda a 
informação necessária antes da sua 
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partida para o Estado-Membro onde serão 
prestados os cuidados de saúde. Esta 
disposição não põe em causa o princípio 
da autorização automática para os 
cuidados não hospitalares.

Or. fr

Justificação

Paralelamente ao sistema de autorização prévia, que o Estado-Membro em que o 
doente está inscrito pode instaurar para os cuidados hospitalares e especializados, 
deveria poder ser instaurado um sistema de declaração prévia. A tomada a cargo não 
pode ser recusada pelo Estado-Membro em que o doente está inscrito no quadro 
deste procedimento, destinado simplesmente a garantir que o doente recebeu 
efectivamente todas as informações necessárias antes da sua partida.

Alteração 139
Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Não existe uma definição comum 
para a noção de «cuidados hospitalares» 
nos diferentes sistemas de saúde da 
Comunidade, podendo as diferentes 
interpretações constituir um obstáculo à 
liberdade dos doentes receberem cuidados 
de saúde. Para superar esse obstáculo, é 
necessário estabelecer uma definição, a 
nível comunitário, para a noção de 
«cuidados hospitalares». De um modo 
geral, este conceito significa os cuidados 
que exigem o internamento do doente. 
Contudo, seria apropriado submeter 
igualmente ao mesmo regime adoptado 
para os cuidados hospitalares outros tipos 
de cuidados de saúde, nomeadamente os 
tratamentos que exigem um elevado nível 
de especialização e de investimento em 
infra-estruturas ou equipamentos médicos 
(p. ex., «scanners» de alta tecnologia 
utilizados para os diagnósticos), ou que 
envolvam tratamento com um risco 

(30) A definição de "cuidados 
hospitalares" deve permanecer sob a 
jurisdição dos Estados-Membros. Tal 
permite assegurar que, no âmbito da 
concorrência qualificada, os novos 
desenvolvimentos no sector sejam 
integrados no sistema (ou seja, continua a 
ser possível a assunção de tarefas cada 
vez mais complexas pelas altas tecnologia, 
por exemplo, operações no âmbito de 
cuidados ambulatórios). A distinção 
concreta entre internamento e cuidados 
ambulatórios far-se-á com base na prática 
de tratamento seguida em casos normais 
no país em que os cuidados são prestados. 
Caso surjam diferenças significativas 
entre as populações de doentes 
transfronteiriços, a Comissão tem o 
direito de intervir directamente para 
tomar medidas correctivas através de um 
novo órgão a criar.
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especial para o doente ou a população (p. 
ex., o tratamento de doenças infecciosas 
graves). A Comissão elaborará uma lista 
regularmente actualizada desses 
tratamentos, através do procedimento de 
comitologia.

Or. de

Alteração 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Não existe uma definição comum para 
a noção de «cuidados hospitalares» nos 
diferentes sistemas de saúde da 
Comunidade, podendo as diferentes 
interpretações constituir um obstáculo à 
liberdade dos doentes receberem cuidados 
de saúde. Para superar esse obstáculo, é 
necessário estabelecer uma definição, a 
nível comunitário, para a noção de 
«cuidados hospitalares». De um modo 
geral, este conceito significa os cuidados 
que exigem o internamento do doente. 
Contudo, seria apropriado submeter 
igualmente ao mesmo regime adoptado 
para os cuidados hospitalares outros tipos 
de cuidados de saúde, nomeadamente os 
tratamentos que exigem um elevado nível 
de especialização e de investimento em 
infra-estruturas ou equipamentos médicos 
(p. ex., «scanners» de alta tecnologia 
utilizados para os diagnósticos), ou que 
envolvam tratamento com um risco 
especial para o doente ou a população (p. 
ex., o tratamento de doenças infecciosas 
graves). A Comissão elaborará uma lista 
regularmente actualizada desses 
tratamentos, através do procedimento de 
comitologia.

(30) Não existe uma definição comum para 
a noção de «cuidados hospitalares» nos 
diferentes sistemas de saúde da 
Comunidade, podendo as diferentes 
interpretações constituir um obstáculo à 
liberdade dos doentes receberem cuidados 
de saúde. Para superar esse obstáculo, é 
necessário estabelecer uma definição 
comum, a nível comunitário, para as
noções de «cuidados hospitalares» e de 
«cuidados especializados». De um modo 
geral, este conceito significa os cuidados 
que exigem o internamento do doente. 
Afigura-se igualmente apropriado 
submeter ao mesmo regime outros tipos de 
cuidados de saúde, nomeadamente os 
tratamentos que exigem um elevado nível 
de especialização e de investimento em 
infra-estruturas ou equipamentos médicos 
(p. ex., «scanners» de alta tecnologia 
utilizados para os diagnósticos), ou que 
envolvam tratamento com um risco 
especial para o doente ou a população (p. 
ex., o tratamento de doenças infecciosas 
graves). Cada Estado-Membro de 
inscrição elaborará uma lista dos 
tratamentos deste tipo cobertos pelo 
respectivo regime de segurança social. 
Esta lista deveria ser publicada e não 
deveria constituir um obstáculo 
desproporcionado.
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Or. fr

Justificação

Atendendo a que a proposta inicial reconhece as diferenças entre os Estados-
Membros em matéria de cobertura dos cuidados médicos pelos regimes de segurança 
social, não julgamos ser adequado que a lista dos cuidados hospitalares seja definida 
pelo procedimento de comitologia, uma vez que este domínio é da estrita competência 
dos Estados-Membros em virtude do princípio da subsidiariedade. Devem, contudo, 
ser definidos critérios comuns.

Alteração 141
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Não existe uma definição comum para 
a noção de «cuidados hospitalares» nos 
diferentes sistemas de saúde da 
Comunidade, podendo as diferentes 
interpretações constituir um obstáculo à 
liberdade dos doentes receberem cuidados 
de saúde. Para superar esse obstáculo, é 
necessário estabelecer uma definição, a 
nível comunitário, para a noção de 
«cuidados hospitalares». De um modo 
geral, este conceito significa os cuidados 
que exigem o internamento do doente. 
Contudo, seria apropriado submeter 
igualmente ao mesmo regime adoptado 
para os cuidados hospitalares outros tipos 
de cuidados de saúde, nomeadamente os 
tratamentos que exigem um elevado nível 
de especialização e de investimento em 
infra-estruturas ou equipamentos médicos 
(p. ex., «scanners» de alta tecnologia 
utilizados para os diagnósticos), ou que 
envolvam tratamento com um risco 
especial para o doente ou a população (p. 
ex., o tratamento de doenças infecciosas 
graves). A Comissão elaborará uma lista 
regularmente actualizada desses 
tratamentos, através do procedimento de 
comitologia.

(30) Não existe uma definição comum para 
a noção de «cuidados hospitalares» nos 
diferentes sistemas de saúde da 
Comunidade, A elaboração destas 
definições recai no âmbito de 
competências dos Estados-Membros. De 
um modo geral, este conceito significa os 
cuidados que exigem o internamento do 
doente. Contudo, seria apropriado 
submeter igualmente ao mesmo regime 
adoptado para os cuidados hospitalares 
outros tipos de cuidados de saúde, 
nomeadamente os tratamentos que exigem 
um elevado nível de especialização e de 
investimento em infra-estruturas ou 
equipamentos médicos (p. ex., «scanners» 
de alta tecnologia utilizados para os 
diagnósticos), ou que envolvam tratamento 
com um risco especial para o doente ou a 
população (p. ex., o tratamento de doenças 
infecciosas graves). A definição pode ser 
extensível aos cuidados de saúde que, de 
acordo com o sistema vigente no 
Estado-Membro de inscrição, 
pressuponham uma infra-estrutura 
planeada por outras razões.
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Or. de

Justificação

A presente alteração representa uma adaptação à alteração da mesma autora ao 
artigo 81.º. A definição proposta de tratamento hospitalar e especializado é 
demasiado restrita. Na Alemanha, não seriam cobertos nem os tratamentos em 
situação de internamento parcial, nem os tratamentos ambulatórios, nem o 
tratamento de doentes mentais em centros de dia. A competência para definir os 
cuidados hospitalares que requerem planeamento recai unicamente nos Estados-
Membros.

Alteração 142
Linda McAvan

Proposta de directiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Não existe uma definição comum para 
a noção de «cuidados hospitalares» nos 
diferentes sistemas de saúde da 
Comunidade, podendo as diferentes 
interpretações constituir um obstáculo à 
liberdade dos doentes receberem cuidados 
de saúde. Para superar esse obstáculo, é 
necessário estabelecer uma definição, a 
nível comunitário, para a noção de 
«cuidados hospitalares». De um modo 
geral, este conceito significa os cuidados 
que exigem o internamento do doente. 
Contudo, seria apropriado submeter 
igualmente ao mesmo regime adoptado 
para os cuidados hospitalares outros tipos 
de cuidados de saúde, nomeadamente os 
tratamentos que exigem um elevado nível 
de especialização e de investimento em 
infra-estruturas ou equipamentos médicos 
(p. ex., «scanners» de alta tecnologia 
utilizados para os diagnósticos), ou que 
envolvam tratamento com um risco 
especial para o doente ou a população (p. 
ex., o tratamento de doenças infecciosas 
graves). A Comissão elaborará uma lista 
regularmente actualizada desses 
tratamentos, através do procedimento de 

(30) Não existe uma definição comum para 
a noção de «cuidados hospitalares» nos
diferentes sistemas de saúde da 
Comunidade, podendo as diferentes 
interpretações constituir um obstáculo à 
liberdade dos doentes receberem cuidados 
de saúde. Para superar esse obstáculo, é 
necessário estabelecer uma definição, a 
nível comunitário, para a noção de 
«cuidados hospitalares». De um modo 
geral, este conceito significa os cuidados 
que exigem o internamento do doente. 
Contudo, seria apropriado submeter 
igualmente ao mesmo regime adoptado 
para os cuidados hospitalares outros tipos 
de cuidados de saúde, nomeadamente os 
tratamentos que exigem um elevado nível 
de especialização e de investimento em 
infra-estruturas ou equipamentos médicos 
(p. ex., «scanners» de alta tecnologia 
utilizados para os diagnósticos), ou que 
envolvam tratamento com um risco 
especial para o doente ou a população (p. 
ex., o tratamento de doenças infecciosas 
graves).
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comitologia.

Or. en

Justificação

A presente alteração está relacionada com outra alteração do mesmo autor ao n.º 1 
do artigo 8.º. As diferenças entre os Estados-Membros em matéria de direitos e 
práticas clínicas significam que, na prática, a existência de uma lista única europeia 
dos tratamentos para os quais pode ser exigida uma autorização prévia apenas dará 
origem a confusão para os doentes. 

Alteração 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Não existe uma definição comum para 
a noção de «cuidados hospitalares» nos 
diferentes sistemas de saúde da 
Comunidade, podendo as diferentes 
interpretações constituir um obstáculo à 
liberdade dos doentes receberem cuidados 
de saúde. Para superar esse obstáculo, é 
necessário estabelecer uma definição, a 
nível comunitário, para a noção de 
«cuidados hospitalares». De um modo 
geral, este conceito significa os cuidados 
que exigem o internamento do doente. 
Contudo, seria apropriado submeter 
igualmente ao mesmo regime adoptado 
para os cuidados hospitalares outros tipos 
de cuidados de saúde, nomeadamente os 
tratamentos que exigem um elevado nível 
de especialização e de investimento em 
infra-estruturas ou equipamentos médicos 
(p. ex., «scanners» de alta tecnologia 
utilizados para os diagnósticos), ou que 
envolvam tratamento com um risco 
especial para o doente ou a população (p. 
ex., o tratamento de doenças infecciosas 
graves). A Comissão elaborará uma lista 
regularmente actualizada desses 
tratamentos, através do procedimento de 

(30) Não existe uma definição comum para 
a noção de «cuidados hospitalares» nos 
diferentes sistemas de saúde da 
Comunidade, podendo as diferentes 
interpretações constituir um obstáculo à 
liberdade dos doentes receberem cuidados 
de saúde. Para superar esse obstáculo, é 
necessário estabelecer uma definição, a 
nível comunitário, para a noção de 
«cuidados hospitalares». De um modo 
geral, este conceito significa os cuidados 
que exigem o internamento do doente. 
Contudo, seria apropriado submeter 
igualmente ao mesmo regime adoptado 
para os cuidados hospitalares outros tipos 
de cuidados de saúde, nomeadamente os 
tratamentos que exigem um elevado nível 
de especialização e de investimento em 
infra-estruturas ou equipamentos médicos 
(p. ex., «scanners» de alta tecnologia 
utilizados para os diagnósticos), ou que 
envolvam tratamento com um risco 
especial para o doente ou a população (p. 
ex., o tratamento de doenças infecciosas 
graves).
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comitologia.

Or. en

Justificação

De acordo com o princípio da subsidiariedade, compete aos próprios 
Estados-Membros decidir da definição de cuidados hospitalares no contexto da 
presente directiva.

Alteração 144
Karin Jöns

Proposta de directiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Não existe uma definição comum para 
a noção de «cuidados hospitalares» nos 
diferentes sistemas de saúde da 
Comunidade, podendo as diferentes 
interpretações constituir um obstáculo à 
liberdade dos doentes receberem cuidados 
de saúde. Para superar esse obstáculo, é 
necessário estabelecer uma definição, a 
nível comunitário, para a noção de 
«cuidados hospitalares». De um modo 
geral, este conceito significa os cuidados 
que exigem o internamento do doente. 
Contudo, seria apropriado submeter 
igualmente ao mesmo regime adoptado 
para os cuidados hospitalares outros tipos 
de cuidados de saúde, nomeadamente os 
tratamentos que exigem um elevado nível 
de especialização e de investimento em 
infra-estruturas ou equipamentos médicos 
(p. ex., «scanners» de alta tecnologia 
utilizados para os diagnósticos), ou que 
envolvam tratamento com um risco 
especial para o doente ou a população (p. 
ex., o tratamento de doenças infecciosas 
graves). A Comissão elaborará uma lista 
regularmente actualizada desses 
tratamentos, através do procedimento de 
comitologia.

(30) Não existe uma definição comum para 
a noção de «cuidados hospitalares» nos 
diferentes sistemas de saúde da 
Comunidade, podendo as diferentes 
interpretações constituir um obstáculo à 
liberdade dos doentes receberem cuidados 
de saúde. Para superar esse obstáculo, é 
necessário estabelecer uma definição, a 
nível comunitário, para a noção de 
«cuidados hospitalares». De um modo 
geral, este conceito significa os cuidados 
que exigem o internamento do doente. 
Contudo, seria apropriado submeter 
igualmente ao mesmo regime adoptado 
para os cuidados hospitalares outros tipos 
de cuidados de saúde, nomeadamente os 
tratamentos que exigem um elevado nível 
de especialização e de investimento em 
infra-estruturas ou equipamentos médicos 
(p. ex., «scanners» de alta tecnologia 
utilizados para os diagnósticos), ou que 
envolvam tratamento com um risco 
especial para o doente ou a população (p. 
ex., o tratamento de doenças infecciosas 
graves). Os Estados-Membros elaborarão
uma lista nacional desses tratamentos, a 
qual será regularmente actualizada.
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Or. de

Justificação

Uma lista única válida em toda a UE dos tratamentos que devem ser classificados 
como cuidados em situação de internamento hospitalar não tem em conta os vários 
sistemas nacionais de saúde e os diferentes tratamentos neles previstos. Uma lista 
deste tipo seria, além disso, contrária ao princípio de subsidiariedade.

Alteração 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) De acordo com a informação 
disponível, a aplicação dos princípios de 
livre circulação, no que se refere à 
utilização de cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro, e desde que tal seja 
realizado nos limites da cobertura 
garantida pelo regime de seguro de 
doença do Estado-Membro de origem, 
não afectará os sistemas de saúde dos 
Estados-Membros ou a sustentabilidade 
financeira dos seus sistemas de segurança 
social. No entanto, o Tribunal de Justiça 
reconheceu que a eventualidade de um 
desequilíbrio financeiro grave nos 
sistemas de segurança social ou o 
objectivo de proporcionar um serviço 
médico e hospitalar equilibrado e 
acessível a todos podem constituir razões 
imperiosas de interesse geral susceptíveis 
de justificar a imposição de uma barreira 
ao princípio da livre prestação de serviços. 
O Tribunal de Justiça reconheceu, ainda, 
que o número de hospitais, a sua 
distribuição geográfica, a forma como 
estão organizados, os equipamentos 
utilizados e mesmo a natureza dos 
serviços médicos que têm capacidade para 
oferecer, são questões que exigem 
obrigatoriamente um planeamento. A 
presente directiva deve prever um sistema 
de autorização prévia para a assunção dos 

Suprimido
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custos dos cuidados hospitalares 
recebidos noutro Estado-Membro, quando 
estejam reunidas as seguintes condições: 
se o tratamento fosse prestado no seu 
território, seria suportado pelo sistema 
nacional de segurança social e a saída de 
doentes resultante da aplicação da 
directiva afecta seriamente ou pode vir a 
afectar seriamente o equilíbrio financeiro 
do sistema de segurança social, o 
planeamento e a racionalização levados a 
cabo no sector hospitalar (para evitar a 
sobrecapacidade dos hospitais, o 
desequilíbrio na oferta de cuidados 
hospitalares e o desperdício logístico e 
financeiro), a manutenção de serviços 
médicos e hospitalares equilibrados e 
acessíveis a todos ou a capacidade de 
tratamento ou competência médica no 
território do Estado-Membro em causa. 
Dado que a avaliação precisa do impacto 
da saída esperada de doentes requer 
previsões e cálculos complexos, a 
directiva prevê a utilização de um sistema 
de autorização prévia sempre que existem 
razões suficientes para prever que o 
sistema de segurança social ficará 
seriamente comprometido. Esta 
possibilidade abrange igualmente os casos 
dos sistemas de autorização prévia já 
existentes, que estejam em conformidade 
com as condições estabelecidas no artigo 
8.º.

Or. es

Justificação

Convém contemplar a diversidade dos sistemas de saúde europeus e os modelos de 
financiamento.
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Alteração 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) De acordo com a informação 
disponível, a aplicação dos princípios de 
livre circulação, no que se refere à 
utilização de cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro, e desde que tal seja 
realizado nos limites da cobertura 
garantida pelo regime de seguro de 
doença do Estado-Membro de origem, 
não afectará os sistemas de saúde dos 
Estados-Membros ou a sustentabilidade 
financeira dos seus sistemas de segurança 
social. No entanto, o Tribunal de Justiça 
reconheceu que a eventualidade de um 
desequilíbrio financeiro grave nos 
sistemas de segurança social ou o 
objectivo de proporcionar um serviço 
médico e hospitalar equilibrado e 
acessível a todos podem constituir razões 
imperiosas de interesse geral susceptíveis 
de justificar a imposição de uma barreira 
ao princípio da livre prestação de serviços. 
O Tribunal de Justiça reconheceu, ainda, 
que o número de hospitais, a sua 
distribuição geográfica, a forma como 
estão organizados, os equipamentos 
utilizados e mesmo a natureza dos 
serviços médicos que têm capacidade para 
oferecer, são questões que exigem 
obrigatoriamente um planeamento. A 
presente directiva deve prever um sistema 
de autorização prévia para a assunção dos 
custos dos cuidados hospitalares 
recebidos noutro Estado-Membro, quando 
estejam reunidas as seguintes condições: 
se o tratamento fosse prestado no seu 
território, seria suportado pelo sistema 
nacional de segurança social e a saída de 
doentes resultante da aplicação da 
directiva afecta seriamente ou pode vir a 
afectar seriamente o equilíbrio financeiro 
do sistema de segurança social, o 
planeamento e a racionalização levados a 

Suprimido
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cabo no sector hospitalar (para evitar a 
sobrecapacidade dos hospitais, o 
desequilíbrio na oferta de cuidados 
hospitalares e o desperdício logístico e 
financeiro), a manutenção de serviços 
médicos e hospitalares equilibrados e 
acessíveis a todos ou a capacidade de 
tratamento ou competência médica no 
território do Estado-Membro em causa. 
Dado que a avaliação precisa do impacto 
da saída esperada de doentes requer 
previsões e cálculos complexos, a 
directiva prevê a utilização de um sistema 
de autorização prévia sempre que existem 
razões suficientes para prever que o 
sistema de segurança social ficará 
seriamente comprometido. Esta 
possibilidade abrange igualmente os casos 
dos sistemas de autorização prévia já 
existentes, que estejam em conformidade 
com as condições estabelecidas no artigo 
8.º.

Or. es

Justificação

A proposta pode afectar as condições em que são prestados os cuidados de saúde à 
maioria de cidadãos que decidem não se deslocar a outro Estado-Membro para 
receber cuidados de saúde, dado que pode interferir com a organização e a 
planificação da assistência de saúde do Estado-Membro receptor do paciente que se 
desloca. Daí a necessidade da existência não só de um mecanismo de autorização 
prévia por parte do Estado-Membro emissor, mas também da possibilidade de o 
Estado-Membro receptor poder regular o fluxo de doentes procedentes de outros 
Estados-Membros.

Alteração 147
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) De acordo com a informação 
disponível, a aplicação dos princípios de 
livre circulação, no que se refere à 

(31) De acordo com a informação 
disponível, a aplicação dos princípios de 
livre circulação, no que se refere à 
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utilização de cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro, e desde que tal seja 
realizado nos limites da cobertura garantida 
pelo regime de seguro de doença do 
Estado-Membro de origem, não afectará os 
sistemas de saúde dos Estados-Membros 
ou a sustentabilidade financeira dos seus 
sistemas de segurança social. No entanto, 
o Tribunal de Justiça reconheceu que a 
eventualidade de um desequilíbrio 
financeiro grave nos sistemas de 
segurança social ou o objectivo de 
proporcionar um serviço médico e 
hospitalar equilibrado e acessível a todos 
podem constituir razões imperiosas de 
interesse geral susceptíveis de justificar a 
imposição de uma barreira ao princípio 
da livre prestação de serviços. O Tribunal 
de Justiça reconheceu, ainda, que o 
número de hospitais, a sua distribuição 
geográfica, a forma como estão 
organizados, os equipamentos utilizados e 
mesmo a natureza dos serviços médicos 
que têm capacidade para oferecer, são 
questões que exigem obrigatoriamente um 
planeamento. A presente directiva deve 
prever um sistema de autorização prévia 
para a assunção dos custos dos cuidados 
hospitalares recebidos noutro Estado-
Membro, quando estejam reunidas as 
seguintes condições: se o tratamento fosse 
prestado no seu território, seria suportado 
pelo sistema nacional de segurança social 
e a saída de doentes resultante da 
aplicação da directiva afecta seriamente 
ou pode vir a afectar seriamente o 
equilíbrio financeiro do sistema de 
segurança social, o planeamento e a 
racionalização levados a cabo no sector 
hospitalar (para evitar a sobrecapacidade 
dos hospitais, o desequilíbrio na oferta de 
cuidados hospitalares e o desperdício 
logístico e financeiro), a manutenção de 
serviços médicos e hospitalares 
equilibrados e acessíveis a todos ou a 
capacidade de tratamento ou competência 
médica no território do Estado-Membro 
em causa. Dado que a avaliação precisa 
do impacto da saída esperada de doentes 
requer previsões e cálculos complexos, a 

utilização de cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro, e desde que tal seja 
realizado nos limites da cobertura garantida 
pelo regime de seguro de doença do 
Estado-Membro de origem, não afectará os 
sistemas de saúde dos Estados-Membros 
ou a sustentabilidade financeira dos seus 
sistemas de segurança social. Os Estados-
Membros podem prever um sistema de 
autorização prévia para tratamentos 
hospitalares e especializados e decidir 
quais os sectores em que consideram 
necessário um planeamento das 
necessidades.
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directiva prevê a utilização de um sistema 
de autorização prévia sempre que existem 
razões suficientes para prever que o 
sistema de segurança social ficará 
seriamente comprometido. Esta 
possibilidade abrange igualmente os casos 
dos sistemas de autorização prévia já 
existentes, que estejam em conformidade 
com as condições estabelecidas no artigo 
8.º

Or. de

Justificação

Trata-se de uma adaptação da alteração ao artigo 8.º, n.º 3, apresentada pela mesma 
deputada. Os Estados-Membros devem continuar a poder configurar o sistema de 
autorização prévia.

Alteração 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) De acordo com a informação 
disponível, a aplicação dos princípios de 
livre circulação, no que se refere à 
utilização de cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro, e desde que tal seja 
realizado nos limites da cobertura 
garantida pelo regime de seguro de 
doença do Estado-Membro de origem, 
não afectará os sistemas de saúde dos 
Estados-Membros ou a sustentabilidade 
financeira dos seus sistemas de segurança 
social. No entanto, o Tribunal de Justiça 
reconheceu que a eventualidade de um 
desequilíbrio financeiro grave nos sistemas 
de segurança social ou o objectivo de 
proporcionar um serviço médico e 
hospitalar equilibrado e acessível a todos 
podem constituir razões imperiosas de 
interesse geral susceptíveis de justificar a 
imposição de uma barreira ao princípio da 

(31) O Tribunal de Justiça reconheceu que
a eventualidade de um desequilíbrio 
financeiro grave nos sistemas de segurança 
social ou o objectivo de proporcionar um
serviço médico e hospitalar equilibrado e 
acessível a todos podem constituir razões 
imperiosas de interesse geral susceptíveis 
de justificar a imposição de uma barreira 
ao princípio da livre prestação de serviços. 
O Tribunal de Justiça reconheceu, ainda, 
que o número de hospitais, a sua 
distribuição geográfica, a forma como 
estão organizados, os equipamentos 
utilizados e mesmo a natureza dos serviços 
médicos que têm capacidade para oferecer, 
são questões que exigem obrigatoriamente 
um planeamento. A presente directiva deve 
prever um sistema de autorização prévia 
para a assunção dos custos dos cuidados de 
saúde recebidos noutro Estado-Membro.
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livre prestação de serviços. O Tribunal de 
Justiça reconheceu, ainda, que o número de 
hospitais, a sua distribuição geográfica, a 
forma como estão organizados, os 
equipamentos utilizados e mesmo a 
natureza dos serviços médicos que têm 
capacidade para oferecer, são questões que 
exigem obrigatoriamente um planeamento. 
A presente directiva deve prever um 
sistema de autorização prévia para a 
assunção dos custos dos cuidados 
hospitalares recebidos noutro Estado-
Membro, quando estejam reunidas as 
seguintes condições: se o tratamento fosse 
prestado no seu território, seria suportado 
pelo sistema nacional de segurança social 
e a saída de doentes resultante da 
aplicação da directiva afecta seriamente 
ou pode vir a afectar seriamente o 
equilíbrio financeiro do sistema de
segurança social, o planeamento e a 
racionalização levados a cabo no sector 
hospitalar (para evitar a sobrecapacidade 
dos hospitais, o desequilíbrio na oferta de 
cuidados hospitalares e o desperdício 
logístico e financeiro), a manutenção de 
serviços médicos e hospitalares 
equilibrados e acessíveis a todos ou a 
capacidade de tratamento ou competência 
médica no território do Estado-Membro 
em causa. Dado que a avaliação precisa 
do impacto da saída esperada de doentes 
requer previsões e cálculos complexos, a 
directiva prevê a utilização de um sistema 
de autorização prévia sempre que existem 
razões suficientes para prever que o 
sistema de segurança social ficará 
seriamente comprometido. Esta 
possibilidade abrange igualmente os casos 
dos sistemas de autorização prévia já 
existentes, que estejam em conformidade 
com as condições estabelecidas no artigo 
8.º.

Or. en

Alteração 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara 
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Liotard

Proposta de directiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) De acordo com a informação 
disponível, a aplicação dos princípios de 
livre circulação, no que se refere à 
utilização de cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro, e desde que tal seja 
realizado nos limites da cobertura 
garantida pelo regime de seguro de 
doença do Estado-Membro de origem, 
não afectará os sistemas de saúde dos 
Estados-Membros ou a sustentabilidade 
financeira dos seus sistemas de segurança 
social. No entanto, o Tribunal de Justiça 
reconheceu que a eventualidade de um 
desequilíbrio financeiro grave nos sistemas 
de segurança social ou o objectivo de 
proporcionar um serviço médico e 
hospitalar equilibrado e acessível a todos 
podem constituir razões imperiosas de 
interesse geral susceptíveis de justificar a 
imposição de uma barreira ao princípio da 
livre prestação de serviços. O Tribunal de 
Justiça reconheceu, ainda, que o número de
hospitais, a sua distribuição geográfica, a 
forma como estão organizados, os 
equipamentos utilizados e mesmo a 
natureza dos serviços médicos que têm 
capacidade para oferecer, são questões que 
exigem obrigatoriamente um planeamento. 
A presente directiva deve prever um 
sistema de autorização prévia para a 
assunção dos custos dos cuidados 
hospitalares recebidos noutro Estado-
Membro, quando estejam reunidas as 
seguintes condições: se o tratamento fosse 
prestado no seu território, seria suportado 
pelo sistema nacional de segurança social 
e a saída de doentes resultante da 
aplicação da directiva afecta seriamente 
ou pode vir a afectar seriamente o 
equilíbrio financeiro do sistema de 
segurança social, o planeamento e a 
racionalização levados a cabo no sector 
hospitalar (para evitar a sobrecapacidade 

(31) O Tribunal de Justiça reconheceu que 
a eventualidade de um desequilíbrio 
financeiro grave nos sistemas de segurança 
social ou o objectivo de proporcionar um 
serviço médico e hospitalar equilibrado e 
acessível a todos podem constituir razões 
imperiosas de interesse geral susceptíveis 
de justificar a imposição de uma barreira 
ao princípio da livre circulação. O 
Tribunal de Justiça reconheceu, ainda, que 
o número de hospitais, a sua distribuição 
geográfica, a forma como estão 
organizados, os equipamentos utilizados e 
mesmo a natureza dos serviços médicos 
que têm capacidade para oferecer, são 
questões que exigem obrigatoriamente um 
planeamento. A presente directiva deve 
prever um sistema de autorização prévia 
para a assunção dos custos dos cuidados de 
saúde recebidos noutro Estado-Membro.
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dos hospitais, o desequilíbrio na oferta de 
cuidados hospitalares e o desperdício 
logístico e financeiro), a manutenção de 
serviços médicos e hospitalares 
equilibrados e acessíveis a todos ou a 
capacidade de tratamento ou competência 
médica no território do Estado-Membro 
em causa. Dado que a avaliação precisa 
do impacto da saída esperada de doentes 
requer previsões e cálculos complexos, a 
directiva prevê a utilização de um sistema 
de autorização prévia sempre que existem
razões suficientes para prever que o 
sistema de segurança social ficará 
seriamente comprometido. Esta 
possibilidade abrange igualmente os casos 
dos sistemas de autorização prévia já 
existentes, que estejam em conformidade 
com as condições estabelecidas no artigo 
8.º.

Or. en

Justificação

Não existem provas de que a aplicação dos princípios da livre circulação não ponha 
em perigo a sustentabilidade financeira dos sistemas de cuidados de saúde.  Os 
últimos parágrafos impõem aos Estados-Membros um pesado ónus da prova em 
relação à sustentabilidade financeira dos seus sistemas de saúde, antes de estes 
poderem estabelecer quaisquer regimes de autorização prévia. Os Estados-Membros 
devem ser autorizados a estabelecer regimes de autorização prévia para cuidados 
hospitalares, se tal for necessário, para cumprir as suas responsabilidades públicas 
relativas à organização e prestação de cuidados de saúde.

Alteração 150
Linda McAvan

Proposta de directiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) De acordo com a informação 
disponível, a aplicação dos princípios de 
livre circulação, no que se refere à 
utilização de cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro, e desde que tal seja 
realizado nos limites da cobertura garantida 

(31) De acordo com a informação 
disponível, a aplicação dos princípios de 
livre circulação, no que se refere à 
utilização de cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro, e desde que tal seja 
realizado nos limites da cobertura garantida 
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pelo regime de seguro de doença do 
Estado-Membro de origem, não afectará os 
sistemas de saúde dos Estados-Membros 
ou a sustentabilidade financeira dos seus 
sistemas de segurança social. No entanto, o 
Tribunal de Justiça reconheceu que a 
eventualidade de um desequilíbrio 
financeiro grave nos sistemas de segurança 
social ou o objectivo de proporcionar um 
serviço médico e hospitalar equilibrado e 
acessível a todos podem constituir razões 
imperiosas de interesse geral susceptíveis 
de justificar a imposição de uma barreira 
ao princípio da livre prestação de serviços. 
O Tribunal de Justiça reconheceu, ainda, 
que o número de hospitais, a sua 
distribuição geográfica, a forma como 
estão organizados, os equipamentos 
utilizados e mesmo a natureza dos serviços 
médicos que têm capacidade para oferecer, 
são questões que exigem obrigatoriamente 
um planeamento. A presente directiva deve 
prever um sistema de autorização prévia 
para a assunção dos custos dos cuidados 
hospitalares recebidos noutro Estado-
Membro, quando estejam reunidas as 
seguintes condições: se o tratamento fosse 
prestado no seu território, seria suportado 
pelo sistema nacional de segurança social 
e a saída de doentes resultante da 
aplicação da directiva afecta seriamente 
ou pode vir a afectar seriamente o 
equilíbrio financeiro do sistema de 
segurança social, o planeamento e a 
racionalização levados a cabo no sector 
hospitalar (para evitar a sobrecapacidade 
dos hospitais, o desequilíbrio na oferta de 
cuidados hospitalares e o desperdício 
logístico e financeiro), a manutenção de 
serviços médicos e hospitalares 
equilibrados e acessíveis a todos ou a 
capacidade de tratamento ou competência 
médica no território do Estado-Membro 
em causa. Dado que a avaliação precisa 
do impacto da saída esperada de doentes 
requer previsões e cálculos complexos, a 
directiva prevê a utilização de um sistema 
de autorização prévia sempre que existem 
razões suficientes para prever que o 
sistema de segurança social ficará 

pelo regime de seguro de doença do 
Estado-Membro de origem, não afectará os 
sistemas de saúde dos Estados-Membros 
ou a sustentabilidade financeira dos seus 
sistemas de segurança social. No entanto, o 
Tribunal de Justiça reconheceu que a 
eventualidade de um desequilíbrio 
financeiro grave nos sistemas de segurança 
social ou o objectivo de proporcionar um 
serviço médico e hospitalar equilibrado e 
acessível a todos podem constituir razões 
imperiosas de interesse geral susceptíveis 
de justificar a imposição de uma barreira 
ao princípio da livre prestação de serviços. 
O Tribunal de Justiça reconheceu, ainda, 
que o número de hospitais, a sua 
distribuição geográfica, a forma como 
estão organizados, os equipamentos 
utilizados e mesmo a natureza dos serviços 
médicos que têm capacidade para oferecer, 
são questões que exigem obrigatoriamente 
um planeamento. A presente directiva deve 
prever um sistema de autorização prévia 
para a assunção dos custos dos cuidados de 
saúde recebidos noutro Estado-Membro. O 
Estado-Membro de inscrição deverá 
especificar previamente e de forma 
transparente os critérios aplicados para 
que seja rejeitada a autorização prévia, no 
que respeita a considerações primordiais 
de interesse geral.
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seriamente comprometido. Esta 
possibilidade abrange igualmente os casos 
dos sistemas de autorização prévia já 
existentes, que estejam em conformidade 
com as condições estabelecidas no artigo 
8.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração está relacionada com outra alteração do mesmo autor ao n.º 3 
do artigo 8.º. É necessária clareza quanto às situações em que uma autorização 
prévia pode ser aplicada para um tratamento noutro Estado-Membro e às razões de 
recusa da autorização prévia. 

Alteração 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) De acordo com a informação 
disponível, a aplicação dos princípios de 
livre circulação, no que se refere à 
utilização de cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro, e desde que tal seja 
realizado nos limites da cobertura 
garantida pelo regime de seguro de 
doença do Estado-Membro de origem,
não afectará os sistemas de saúde dos 
Estados-Membros ou a sustentabilidade 
financeira dos seus sistemas de segurança 
social. No entanto, o Tribunal de Justiça 
reconheceu que a eventualidade de um 
desequilíbrio financeiro grave nos sistemas 
de segurança social ou o objectivo de 
proporcionar um serviço médico e 
hospitalar equilibrado e acessível a todos 
podem constituir razões imperiosas de 
interesse geral susceptíveis de justificar a 
imposição de uma barreira ao princípio da 
livre prestação de serviços. O Tribunal de 
Justiça reconheceu, ainda, que o número de 
hospitais, a sua distribuição geográfica, a 

(31) O Tribunal de Justiça reconheceu que 
a eventualidade de um desequilíbrio 
financeiro grave nos sistemas de segurança 
social ou o objectivo de proporcionar um 
serviço médico e hospitalar equilibrado e 
acessível a todos podem constituir razões 
imperiosas de interesse geral susceptíveis 
de justificar a imposição de uma barreira 
ao princípio da livre prestação de serviços. 
O Tribunal de Justiça reconheceu, ainda, 
que o número de hospitais, a sua 
distribuição geográfica, a forma como 
estão organizados, os equipamentos 
utilizados e mesmo a natureza dos serviços 
médicos que têm capacidade para oferecer, 
são questões que exigem obrigatoriamente 
um planeamento. A presente directiva 
deve, portanto, prever um sistema de 
autorização prévia para a assunção dos 
custos dos cuidados hospitalares  e 
especializados recebidos noutro Estado-
Membro. Esta possibilidade abrange 
igualmente os casos dos sistemas de 
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forma como estão organizados, os 
equipamentos utilizados e mesmo a 
natureza dos serviços médicos que têm 
capacidade para oferecer, são questões que 
exigem obrigatoriamente um planeamento. 
A presente directiva deve prever um 
sistema de autorização prévia para a 
assunção dos custos dos cuidados 
hospitalares recebidos noutro Estado-
Membro, quando estejam reunidas as 
seguintes condições: se o tratamento fosse 
prestado no seu território, seria suportado 
pelo sistema nacional de segurança social 
e a saída de doentes resultante da 
aplicação da directiva afecta seriamente 
ou pode vir a afectar seriamente o 
equilíbrio financeiro do sistema de 
segurança social, o planeamento e a 
racionalização levados a cabo no sector 
hospitalar (para evitar a sobrecapacidade 
dos hospitais, o desequilíbrio na oferta de 
cuidados hospitalares e o desperdício 
logístico e financeiro), a manutenção de 
serviços médicos e hospitalares 
equilibrados e acessíveis a todos ou a 
capacidade de tratamento ou competência 
médica no território do Estado-Membro 
em causa. Dado que a avaliação precisa 
do impacto da saída esperada de doentes 
requer previsões e cálculos complexos, a 
directiva prevê a utilização de um sistema 
de autorização prévia sempre que existem 
razões suficientes para prever que o 
sistema de segurança social ficará 
seriamente comprometido. Esta 
possibilidade abrange igualmente os casos 
dos sistemas de autorização prévia já 
existentes, que estejam em conformidade 
com as condições estabelecidas no artigo 
8.º.

autorização prévia já existentes, que 
estejam em conformidade com as 
condições estabelecidas no artigo 8.º

Or. fr

Justificação

Não se pode julgar antecipadamente o impacto que a aplicação da presente directiva 
poderá ter sobre os sistemas de saúde dos Estados-Membros. Importa que nos 
limitemos ao que foi admitido pelo Tribunal e reafirmar a necessidade de manter a 
autorização prévia para a prestação  de cuidados de saúde noutro Estado-Membro 



PE418.320v01-00 36/71 AM\763902PT.doc

PT

distinto do Estado de inscrição do doente.

Alteração 152
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) De acordo com a informação 
disponível, a aplicação dos princípios de 
livre circulação, no que se refere à 
utilização de cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro, e desde que tal seja 
realizado nos limites da cobertura garantida 
pelo regime de seguro de doença do 
Estado-Membro de origem, não afectará os 
sistemas de saúde dos Estados-Membros 
ou a sustentabilidade financeira dos seus 
sistemas de segurança social. No entanto, o 
Tribunal de Justiça reconheceu que a 
eventualidade de um desequilíbrio 
financeiro grave nos sistemas de segurança 
social ou o objectivo de proporcionar um 
serviço médico e hospitalar equilibrado e 
acessível a todos podem constituir razões 
imperiosas de interesse geral susceptíveis 
de justificar a imposição de uma barreira 
ao princípio da livre prestação de serviços. 
O Tribunal de Justiça reconheceu, ainda, 
que o número de hospitais, a sua 
distribuição geográfica, a forma como 
estão organizados, os equipamentos 
utilizados e mesmo a natureza dos serviços 
médicos que têm capacidade para oferecer, 
são questões que exigem obrigatoriamente 
um planeamento. A presente directiva deve
prever um sistema de autorização prévia 
para a assunção dos custos dos cuidados 
hospitalares e especializados recebidos 
noutro Estado-Membro, quando estejam 
reunidas as seguintes condições: se o 
tratamento fosse prestado no seu 
território, seria suportado pelo sistema 
nacional de segurança social e a saída de 
doentes resultante da aplicação da 
directiva afecta seriamente ou pode vir a 

(31) De acordo com a informação 
disponível, a aplicação dos princípios de 
livre circulação, no que se refere à 
utilização de cuidados de saúde noutro 
Estado-Membro, e desde que tal seja 
realizado nos limites da cobertura garantida 
pelo regime de seguro de doença do 
Estado-Membro de origem, não afectará os 
sistemas de saúde dos Estados-Membros 
ou a sustentabilidade financeira dos seus 
sistemas de segurança social. No entanto, o 
Tribunal de Justiça reconheceu que a 
eventualidade de um desequilíbrio 
financeiro grave nos sistemas de segurança 
social ou o objectivo de proporcionar um 
serviço médico e hospitalar equilibrado e 
acessível a todos podem constituir razões 
imperiosas de interesse geral susceptíveis 
de justificar a imposição de uma barreira 
ao princípio da livre prestação de serviços. 
O Tribunal de Justiça reconheceu, ainda, 
que o número de hospitais, a sua 
distribuição geográfica, a forma como 
estão organizados, os equipamentos 
utilizados e mesmo a natureza dos serviços 
médicos que têm capacidade para oferecer, 
são questões que exigem obrigatoriamente 
um planeamento. A presente directiva deve 
prever um sistema de autorização prévia 
para a assunção dos custos dos cuidados 
hospitalares e especializados recebidos 
noutro Estado-Membro, a não ser que
estejam reunidas as seguintes condições: o 
tratamento não pode ser efectuado no 
Estado-Membro de inscrição devido a 
listas de espera longas demais; os doentes 
residem em regiões fronteiriças; a 
situação clínica a tratar é rara e exige 
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afectar seriamente o equilíbrio financeiro 
do sistema de segurança social, o 
planeamento e a racionalização levados a 
cabo no sector hospitalar (para evitar a 
sobrecapacidade dos hospitais, o 
desequilíbrio na oferta de cuidados 
hospitalares e o desperdício logístico e 
financeiro), a manutenção de serviços 
médicos e hospitalares equilibrados e 
acessíveis a todos ou a capacidade de 
tratamento ou competência médica no 
território do Estado-Membro em causa. 
Dado que a avaliação precisa do impacto 
da saída esperada de doentes requer 
previsões e cálculos complexos, a 
directiva prevê a utilização de um sistema 
de autorização prévia sempre que existem 
razões suficientes para prever que o 
sistema de segurança social ficará 
seriamente comprometido. Esta 
possibilidade abrange igualmente os casos 
dos sistemas de autorização prévia já 
existentes, que estejam em conformidade 
com as condições estabelecidas no artigo 
8.º.

técnicas de tratamento muito 
especializadas; ou os cuidados baseiam-se 
em contratos celebrados entre 
seguradoras e instituições de saúde com 
sede no estrangeiro. Esta possibilidade 
abrange igualmente os casos dos sistemas 
de autorização prévia já existentes, que 
estejam em conformidade com as 
condições estabelecidas no artigo 8.º.

Or. nl

Justificação

Consequência da adaptação do n.º 3 do artigo 8.º.

Alteração 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) À luz da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, os Estados-Membros 
podem fazer com que seja submetida a 
autorização prévia a responsabilidade por 
parte do sistema nacional pelos custos da 
assistência hospitalar prestada noutro 
Estado-Membro. Considera-se este 
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requisito uma medida quer necessária 
quer razoável. Assim, o número de 
hospitais, a sua distribuição geográfica, o 
modo como estão organizados e as 
instalações de que dispõem, e também a 
natureza dos serviços médicos que podem 
oferecer, são tudo aspectos para os quais 
deve ser possível a planificação, 
concebida de um modo geral para 
satisfazer várias necessidades. Por um 
lado, esta planificação visa garantir um 
acesso suficiente e permanente a uma 
gama equilibrada de tratamento 
hospitalar de elevada qualidade no Estado 
em questão. Por outro lado, contribui 
para satisfazer o desejo de uma utilização 
dos recursos tornando possível a 
eficiência social dos recursos financeiros, 
técnicos e humanos.

Or. es

Justificação

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

A proposta pode afectar as condições em que são prestados os cuidados de saúde à 
maioria de cidadãos que decidem não se deslocar a outro Estado-Membro para 
receber cuidados de saúde, dado que pode interferir com a organização e a 
planificação da assistência de saúde do Estado-Membro receptor do paciente que se 
desloca. 

Alteração 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) Dado que a diversidade de sistemas 
de saúde europeus e de modelos de 
financiamento permite deduzir que muitos 
Estados-Membros vão ter problemas para 
incorporar a presente directiva nos seus 
ordenamentos jurídicos internos, é 
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recomendável prever formas de 
implementação flexíveis.

Or. es

Justificação

Convém prever a necessidade de adaptação e flexibilidade do processo de 
implementação.

Alteração 155
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) De qualquer modo, se um 
Estado-Membro decidir aplicar um 
sistema de autorização prévia para a 
assunção dos custos relativos a cuidados 
hospitalares ou especializados fornecidos 
noutros Estados-Membros em 
conformidade com as disposições da 
presente directiva, esses custos devem 
igualmente ser reembolsados pelo 
Estado-Membro de inscrição, num nível 
equivalente ao do reembolso devido se o 
doente tivesse recebido cuidados idênticos 
ou semelhantes no país em que se encontra 
segurado, sem contudo exceder o custo real 
dos cuidados de saúde prestados. Todavia, 
sempre que estejam preenchidas as 
condições definidas no n.º 2 do artigo 22.º 
do Regulamento (CE) n.º 1408/71, a 
autorização e as prestações devem ser 
garantidas em conformidade com este 
regulamento. Tal aplica-se, em particular, 
sempre que a autorização seja concedida na 
sequência de recurso administrativo ou 
apreciação judicial do pedido de 
autorização e quando a pessoa em causa 
tenha recebido o tratamento noutro Estado-
Membro. Nestes casos, os artigos 6.º, 7.º, 
8.º e 9.º da presente directiva não têm 
aplicação. Este procedimento respeita a 

(32) Em caso de autorização prévia para a 
assunção dos custos relativos a cuidados 
hospitalares ou especializados fornecidos 
noutros Estados-Membros em 
conformidade com as disposições da 
presente directiva, esses custos devem 
igualmente ser reembolsados pelo 
Estado-Membro de inscrição, num nível 
equivalente ao do reembolso devido se o 
doente tivesse recebido cuidados idênticos 
ou semelhantes no país em que se encontra 
segurado, sem contudo exceder o custo real 
dos cuidados de saúde prestados. Todavia, 
sempre que estejam preenchidas as 
condições definidas no n.º 2 do artigo 22.º 
do Regulamento (CE) n.º 1408/71, a 
autorização e as prestações devem ser 
garantidas em conformidade com este 
regulamento. Tal aplica-se, em particular, 
sempre que a autorização seja concedida na 
sequência de recurso administrativo ou 
apreciação judicial do pedido de 
autorização e quando a pessoa em causa 
tenha recebido o tratamento noutro Estado-
Membro. Nestes casos, os artigos 6.º, 7.º, 
8.º e 9.º da presente directiva não têm 
aplicação. Este procedimento respeita a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça, onde 
se especifica que, em caso de 
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jurisprudência do Tribunal de Justiça, onde 
se especifica que, em caso de 
indeferimento de um pedido de autorização 
que venha ulteriormente a ser considerado 
infundado, os doentes têm direito ao 
reembolso da totalidade dos custos de 
tratamentos recebidos noutro Estado-
Membro, de acordo com a legislação do 
Estado-Membro em que os tratamentos 
tenham sido realizados.

indeferimento de um pedido de autorização 
que venha ulteriormente a ser considerado 
infundado, os doentes têm direito ao 
reembolso da totalidade dos custos de 
tratamentos recebidos noutro Estado-
Membro, de acordo com a legislação do 
Estado-Membro em que os tratamentos 
tenham sido realizados.

Or. nl

Justificação

Consequência da adaptação do n.º 3 do artigo 8.º.

Alteração 156
John Bowis

Proposta de directiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Compete aos Estados-Membros 
decidir sobre a forma e o número dos 
pontos de contacto nacionais. Os pontos de 
contacto nacionais poderão estar integrados 
em centros de informação ou actividades já 
existentes, desde que seja claramente 
indicado que essas estruturas funcionam 
simultaneamente como pontos de contacto 
nacionais para os cuidados de saúde 
transfronteiriços. Os pontos de contacto 
nacionais deverão dispor de infra-
estruturas apropriadas para fornecer 
informação sobre os principais aspectos 
relacionados com os cuidados de saúde 
transfronteiriços e, se necessário, prestar 
assistência prática aos doentes. A 
Comissão deve trabalhar em conjunto 
com os Estados-Membros no sentido de 
facilitar a cooperação relacionada com os 
pontos de contacto nacionais para os 
cuidados de saúde transfronteiriços, 
nomeadamente facultando toda a 

(32) Compete aos Estados-Membros 
decidir sobre a forma e o número dos 
pontos de contacto nacionais. Os pontos de 
contacto nacionais poderão estar integrados 
em centros de informação ou actividades já 
existentes, desde que seja claramente 
indicado que essas estruturas funcionam 
simultaneamente como pontos de contacto 
nacionais para os cuidados de saúde 
transfronteiriços. Os pontos de contacto 
nacionais deverão dispor de infra-
estruturas apropriadas para fornecer 
informação sobre os principais aspectos 
relacionados com os cuidados de saúde 
transfronteiriços e, se necessário, prestar 
assistência prática aos doentes. Os 
Estados-Membros devem assegurar a 
participação dos organismos que 
representam os profissionais da saúde 
nestas actividades. A existência de pontos 
de contacto nacionais não deve impedir os 
Estados-Membros de criarem outros pontos 
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informação pertinente a nível 
comunitário (p. ex., através do Portal 
Europeu da Saúde). A existência de 
pontos de contacto nacionais não deve 
impedir os Estados-Membros de criarem 
outros pontos de contacto interligados a 
nível regional ou local, reflectindo a 
organização específica dos seus sistemas 
de saúde.

de contacto interligados a nível regional ou 
local, reflectindo a organização específica 
dos seus sistemas de saúde. Os pontos de 
contacto nacionais devem poder fornecer 
aos doentes informações relevantes sobre 
cuidados de saúde transfronteiriços e dar-
lhes assistência.  Tal não inclui o 
aconselhamento jurídico.

Or. en

Alteração 157
Maria Berger

Proposta de directiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) De qualquer modo, se um Estado-
Membro decidir aplicar um sistema de 
autorização prévia para a assunção dos 
custos relativos a cuidados hospitalares ou 
especializados fornecidos noutros Estados-
Membros em conformidade com as 
disposições da presente directiva, esses 
custos devem igualmente ser reembolsados 
pelo Estado-Membro de inscrição, num 
nível equivalente ao do reembolso devido 
se o doente tivesse recebido cuidados 
idênticos ou semelhantes no país em que 
se encontra segurado, sem contudo 
exceder o custo real dos cuidados de 
saúde prestados. Todavia, sempre que 
estejam preenchidas as condições definidas 
no n.º 2 do artigo 22.º do Regulamento 
(CE) n.º 1408/71, a autorização e as 
prestações devem ser garantidas em 
conformidade com este regulamento. Tal 
aplica-se, em particular, sempre que a 
autorização seja concedida na sequência de 
recurso administrativo ou apreciação 
judicial do pedido de autorização e quando 
a pessoa em causa tenha recebido o 
tratamento noutro Estado-Membro. Nestes 
casos, os artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º da 
presente directiva não têm aplicação. Este 

(32) De qualquer modo, se um Estado-
Membro decidir aplicar um sistema de 
autorização prévia para a assunção dos 
custos relativos a cuidados hospitalares ou 
especializados fornecidos noutros Estados-
Membros em conformidade com as 
disposições da presente directiva, esses 
custos devem igualmente ser reembolsados 
pelo Estado-Membro de inscrição. 
Todavia, sempre que estejam preenchidas 
as condições definidas no n.º 2 do artigo 
22.º do Regulamento (CE) n.º 1408/71, a 
autorização e as prestações devem ser 
garantidas em conformidade com este 
regulamento. Tal aplica-se, em particular, 
sempre que a autorização seja concedida na 
sequência de recurso administrativo ou 
apreciação judicial do pedido de 
autorização e quando a pessoa em causa 
tenha recebido o tratamento noutro Estado-
Membro. Nestes casos, os artigos 6.º, 7.º, 
8.º e 9.º da presente directiva não têm 
aplicação. Este procedimento respeita a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça, onde 
se especifica que, em caso de 
indeferimento de um pedido de autorização 
que venha ulteriormente a ser considerado 
infundado, os doentes têm direito ao 
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procedimento respeita a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, onde se especifica que, 
em caso de indeferimento de um pedido de 
autorização que venha ulteriormente a ser 
considerado infundado, os doentes têm 
direito ao reembolso da totalidade dos 
custos de tratamentos recebidos noutro 
Estado-Membro, de acordo com a 
legislação do Estado-Membro em que os 
tratamentos tenham sido realizados.

reembolso da totalidade dos custos de 
tratamentos recebidos noutro Estado-
Membro, de acordo com a legislação do 
Estado-Membro em que os tratamentos 
tenham sido realizados.

Or. de

Justificação

Para evitar pôr em risco as bases financeiras dos sistemas de saúde dos 
Estados-Membros de tratamento, devem ser calculados os custos reais incorridos no 
Estado-Membro de tratamento.

Alteração 158
Linda McAvan

Proposta de directiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) De qualquer modo, se um Estado-
Membro decidir aplicar um sistema de 
autorização prévia para a assunção dos 
custos relativos a cuidados hospitalares ou 
especializados fornecidos noutros Estados-
Membros em conformidade com as 
disposições da presente directiva, esses 
custos devem igualmente ser reembolsados 
pelo Estado-Membro de inscrição, num 
nível equivalente ao do reembolso devido 
se o doente tivesse recebido cuidados 
idênticos ou semelhantes no país em que 
se encontra segurado, sem contudo exceder 
o custo real dos cuidados de saúde 
prestados. Todavia, sempre que estejam 
preenchidas as condições definidas no n.º 2 
do artigo 22.º do Regulamento (CE) n.º 
1408/71, a autorização e as prestações 
devem ser garantidas em conformidade 
com este regulamento. Tal aplica-se, em 

(32) De qualquer modo, se um Estado-
Membro decidir aplicar um sistema de 
autorização prévia para a assunção dos 
custos relativos a cuidados hospitalares ou 
especializados fornecidos noutros Estados-
Membros em conformidade com as 
disposições da presente directiva, esses 
custos devem igualmente ser reembolsados 
pelo Estado-Membro de inscrição, num 
nível equivalente ao do reembolso devido 
se o doente tivesse recebido esses cuidados 
no país em que se encontra segurado, sem 
contudo exceder o custo real dos cuidados 
de saúde prestados. Todavia, sempre que 
estejam preenchidas as condições definidas 
no n.º 2 do artigo 22.º do Regulamento 
(CE) n.º 1408/71, a autorização e as 
prestações devem ser garantidas em 
conformidade com este regulamento. Tal 
aplica-se, em particular, sempre que a 
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particular, sempre que a autorização seja 
concedida na sequência de recurso 
administrativo ou apreciação judicial do 
pedido de autorização e quando a pessoa 
em causa tenha recebido o tratamento 
noutro Estado-Membro. Nestes casos, os 
artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º da presente 
directiva não têm aplicação. Este 
procedimento respeita a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, onde se especifica que, 
em caso de indeferimento de um pedido de 
autorização que venha ulteriormente a ser 
considerado infundado, os doentes têm 
direito ao reembolso da totalidade dos 
custos de tratamentos recebidos noutro 
Estado-Membro, de acordo com a 
legislação do Estado-Membro em que os 
tratamentos tenham sido realizados.

autorização seja concedida na sequência de 
recurso administrativo ou apreciação 
judicial do pedido de autorização e quando 
a pessoa em causa tenha recebido o 
tratamento noutro Estado-Membro. Nestes 
casos, os artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º da 
presente directiva não têm aplicação. Este 
procedimento respeita a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, onde se especifica que, 
em caso de indeferimento de um pedido de 
autorização que venha ulteriormente a ser 
considerado infundado, os doentes têm 
direito ao reembolso da totalidade dos 
custos de tratamentos recebidos noutro 
Estado-Membro, de acordo com a 
legislação do Estado-Membro em que os 
tratamentos tenham sido realizados.

Or. en

Justificação

 A expressão cuidados "idênticos ou semelhantes " é juridicamente pouco clara e 
deve ser suprimida.

Alteração 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os procedimentos adoptados pelos 
Estados-Membros no domínio dos 
cuidados de saúde transfronteiriços têm de 
dar garantias suficientes de objectividade, 
não discriminação e transparência aos 
doentes, no sentido de assegurar que as 
decisões adoptadas pelas autoridades 
nacionais são tomadas atempadamente e no 
respeito tanto por esses princípios gerais 
como pelas circunstâncias individuais de 
cada caso. Tal aplica-se, igualmente, ao 
reembolso efectivo dos custos de cuidados 
de saúde recebidos noutro Estado-Membro, 

(33) Os procedimentos adoptados pelos 
Estados-Membros no domínio dos 
cuidados de saúde transfronteiriços têm de 
dar garantias suficientes de objectividade, 
não discriminação e transparência aos 
doentes, no sentido de assegurar que as 
decisões adoptadas pelas autoridades 
nacionais são tomadas atempadamente e no 
respeito tanto por esses princípios gerais 
como pelas circunstâncias individuais de 
cada caso, devendo o prazo ser abreviado 
quando o estado de saúde do doente e a 
urgência do tratamento em causa o 
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após o regresso do doente. Em princípio, 
deve ser comunicada uma decisão aos 
doentes sobre os cuidados de saúde 
transfronteiriços no prazo de quinze dias 
úteis. Nos casos em que o tratamento em 
causa seja urgente deve ser respeitado um 
prazo mais curto. De qualquer modo, 
estas regras gerais não devem afectar os 
procedimentos de reconhecimento e as 
normas aplicáveis à prestação de serviços, 
previstos na Directiva 2005/36/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de Setembro de 2005, relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais.

justifiquem. Tal aplica-se, igualmente, ao 
reembolso efectivo dos custos de cuidados 
de saúde recebidos noutro Estado-Membro, 
após o regresso do doente. Em princípio, 
deve ser comunicada uma decisão aos 
doentes sobre os cuidados de saúde 
transfronteiriços no prazo de quinze dias 
úteis.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa manter a coerência do texto com as disposições do considerando. 
É suprimida a referência à Directiva 2005/36 por estar já incluída nas alterações aos 
considerandos 37 e 37-A.

Alteração 160
Colm Burke

Proposta de directiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os procedimentos adoptados pelos 
Estados-Membros no domínio dos 
cuidados de saúde transfronteiriços têm de 
dar garantias suficientes de objectividade, 
não discriminação e transparência aos 
doentes, no sentido de assegurar que as
decisões adoptadas pelas autoridades 
nacionais são tomadas atempadamente e no 
respeito tanto por esses princípios gerais 
como pelas circunstâncias individuais de 
cada caso. Tal aplica-se, igualmente, ao 
reembolso efectivo dos custos de cuidados 
de saúde recebidos noutro Estado-Membro, 
após o regresso do doente. Em princípio, 
deve ser comunicada uma decisão aos 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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doentes sobre os cuidados de saúde 
transfronteiriços no prazo de quinze dias 
úteis. Nos casos em que o tratamento em 
causa seja urgente deve ser respeitado um 
prazo mais curto. De qualquer modo, estas 
regras gerais não devem afectar os 
procedimentos de reconhecimento e as 
normas aplicáveis à prestação de serviços, 
previstos na Directiva 2005/36/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de Setembro de 2005, relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais.

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 161
Edite Estrela

Proposta de directiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Quando um doente recebe cuidados de 
saúde num Estado-Membro que não é o seu 
Estado-Membro de inscrição, é essencial 
que saiba previamente quais as normas 
aplicáveis. O mesmo nível de clareza é 
necessário quando os prestadores de 
cuidados de saúde se deslocam 
temporariamente para outro Estado-
-Membro, para aí prestarem serviços de 
saúde, ou quando os cuidados de saúde 
têm uma natureza transfronteiriça. Nesses 
casos, as normas aplicáveis aos cuidados 
de saúde são as normas previstas na 
legislação do Estado-Membro de 
tratamento de acordo com os princípios 
gerais estabelecidos no artigo. 5.º, uma vez 
que em conformidade com o n.º 5 do artigo 
152.° do Tratado a organização e a 
prestação de cuidados de saúde e 

(35) Quando um doente recebe cuidados de 
saúde num Estado-Membro que não é o seu 
Estado-Membro de inscrição, é essencial 
que saiba previamente quais as normas 
aplicáveis. O mesmo nível de clareza é 
necessário quando os cuidados de saúde 
têm uma natureza transfronteiriça. Nesses 
casos, as normas aplicáveis aos cuidados 
de saúde são as normas previstas na 
legislação do Estado-Membro de 
tratamento de acordo com os princípios 
gerais estabelecidos no artigo. 5.º, uma vez 
que em conformidade com o n.º 5 do artigo 
152.° do Tratado a organização e a 
prestação de cuidados de saúde e 
tratamentos médicos compete aos Estados-
-Membros. Tal contribuirá para uma 
escolha informada por parte do doente e 
evitará eventuais equívocos e problemas de 
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tratamentos médicos compete aos Estados-
-Membros. Tal contribuirá para uma 
escolha informada por parte do doente e 
evitará eventuais equívocos e problemas de 
compreensão. Além disso, estabelecerá um 
elevado nível de confiança entre o doente e 
o prestador de cuidados de saúde.

compreensão. Além disso, estabelecerá um 
elevado nível de confiança entre o doente e 
o prestador de cuidados de saúde.

Or. pt

Alteração 162
Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Considerando 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) cada Estado-Membro é 
responsável pela identificação das redes 
nacionais às quais os doentes de qualquer 
Estado-Membro podem ter livre acesso, 
com a garantia de um nível mínimo de 
qualidade e segurança, requerendo um 
mecanismo de certificação dos processos 
de tratamento. A certificação deve ser 
feita através de institutos internacionais 
designados para o efeito, que avaliarão os 
elementos de qualidade e segurança e os 
critérios de sustentabilidade dos sistemas 
de saúde públicos e privados. Deve ser 
criada uma comissão europeia integrada 
por representantes dos Estados-Membros 
e das alianças mais relevantes de 
associações de doentes e encarregada da 
supervisão e controlo da implementação 
pelos Estados-Membros. 

Or. en

Justificação

A mechanism of independent certification of the processes and the networks 
accredited could be created with the participation of representatives from MS and the 
most relevant patients' associations. The certification and the accreditation of the 
treatment processes will assess the sustainability of public and private medical 
systems. In particular, in case the free circulation turns into a run-up to the 
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indiscriminate purchase of treatment and/or diagnosis solutions, the consequent cost 
could determine serious consequences such as the risk of collapse of public health 
systems and the progressive discrimination of patients affected by pathologies 
requiring expensive treatments as it happened, for example, with people affected by 
AIDS.

Alteração 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Para explorar plenamente as 
possibilidades do mercado interno no 
domínio dos cuidados de saúde 
transfronteiriços, e garantir cuidados de 
saúde transfronteiriços seguros, eficazes e 
de elevada qualidade, é necessária uma 
cooperação entre prestadores, utentes e 
reguladores dos diferentes Estados-
Membros, aos níveis nacional, regional e 
local. Tal sucede, em especial, com a 
cooperação nas regiões fronteiriças, onde a 
prestação de serviços transfronteiriços 
pode constituir a forma mais eficiente de 
organizar os serviços de saúde para as 
populações locais, mas onde a prestação 
continuada desses serviços exige uma 
cooperação entre os sistemas de saúde dos 
diferentes Estados-Membros. Essa 
cooperação pode incluir o planeamento 
conjunto, o reconhecimento mútuo ou a 
adaptação de procedimentos ou normas, a 
interoperabilidade dos respectivos sistemas 
nacionais de informação e de comunicação, 
mecanismos práticos que assegurem a 
continuidade dos cuidados de saúde ou 
medidas que facilitem na prática a 
prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços numa base temporária 
ou ocasional. Em conformidade com a 
Directiva 2005/36/CE relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais, a prestação gratuita de 
serviços temporários ou ocasionais noutro 
Estado-Membro, incluindo os serviços 

(37) Para garantir cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade, é necessária uma 
cooperação entre prestadores, utentes e 
reguladores dos diferentes Estados-
Membros, aos níveis nacional, regional e 
local. Tal sucede, em especial, com a 
cooperação nas regiões fronteiriças, onde a 
prestação de cuidados de saúde
transfronteiriços pode constituir a forma 
mais eficiente de organizar os cuidados de 
saúde para as populações locais, mas onde 
a prestação continuada desses serviços 
exige uma cooperação entre os sistemas de 
saúde dos diferentes Estados-Membros. 
Essa cooperação pode incluir o 
planeamento conjunto, o reconhecimento 
mútuo ou a adaptação de procedimentos ou 
normas, a interoperabilidade dos 
respectivos sistemas nacionais de 
informação e de comunicação, mecanismos 
práticos que assegurem a continuidade dos 
cuidados de saúde.
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prestados por profissionais de saúde, não 
deve ser restringida por qualquer razão 
relativa às qualificações profissionais, 
salvo quando previsto especificamente 
pela Comissão. A presente directiva deve 
aplicar-se sem prejuízo do disposto na 
Directiva 2005/36/CE.

Or. en

Justificação

A directiva proposta deve cobrir apenas a cooperação transfronteiriça e os casos de 
mobilidade dos doentes, ou seja, a utilização de cuidados de saúde no estrangeiro por 
doentes individuais que optem por essa via.

Alteração 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Para explorar plenamente as 
possibilidades do mercado interno no 
domínio dos cuidados de saúde 
transfronteiriços, e garantir cuidados de 
saúde transfronteiriços seguros, eficazes e 
de elevada qualidade, é necessária uma 
cooperação entre prestadores, utentes e 
reguladores dos diferentes Estados-
Membros, aos níveis nacional, regional e 
local. Tal sucede, em especial, com a 
cooperação nas regiões fronteiriças, onde a 
prestação de serviços transfronteiriços 
pode constituir a forma mais eficiente de
organizar os serviços de saúde para as 
populações locais, mas onde a prestação 
continuada desses serviços exige uma 
cooperação entre os sistemas de saúde dos 
diferentes Estados-Membros. Essa 
cooperação pode incluir o planeamento 
conjunto, o reconhecimento mútuo ou a 
adaptação de procedimentos ou normas, a 
interoperabilidade dos respectivos sistemas 
nacionais de informação e de comunicação, 

(37) Para garantir cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade, é necessária uma 
cooperação entre prestadores, utentes e 
reguladores dos diferentes Estados-
Membros, aos níveis nacional, regional e 
local. Tal sucede, em especial, com a 
cooperação nas regiões fronteiriças, onde a 
prestação de serviços transfronteiriços 
pode constituir a forma mais eficiente de 
organizar os serviços de saúde para as 
populações locais, mas onde a prestação 
continuada desses serviços exige uma 
cooperação entre os sistemas de saúde dos 
diferentes Estados-Membros. Essa 
cooperação pode incluir o planeamento 
conjunto, o reconhecimento mútuo ou a 
adaptação de procedimentos ou normas, a 
interoperabilidade dos respectivos sistemas 
nacionais de informação e de comunicação, 
mecanismos práticos que assegurem a 
continuidade dos cuidados de saúde ou 
medidas que facilitem na prática a 



AM\763902PT.doc 49/71 PE418.320v01-00

PT

mecanismos práticos que assegurem a 
continuidade dos cuidados de saúde ou 
medidas que facilitem na prática a 
prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços numa base temporária ou 
ocasional. Em conformidade com a 
Directiva 2005/36/CE relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais, a prestação gratuita de 
serviços temporários ou ocasionais noutro 
Estado-Membro, incluindo os serviços 
prestados por profissionais de saúde, não 
deve ser restringida por qualquer razão 
relativa às qualificações profissionais, 
salvo quando previsto especificamente 
pela Comissão. A presente directiva deve 
aplicar-se sem prejuízo do disposto na 
Directiva 2005/36/CE.

prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços numa base temporária ou 
ocasional.

Or. fr

Justificação

Incidindo a presente directiva sobre todos os cuidados de saúde, é ilusório mencionar 
um mercado interno no domínio dos cuidados de saúde transfronteiriços.

Por razões de maior precisão, esta parte é deslocada para um novo considerando 37-
A. 

Alteração 165
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Para explorar plenamente as 
possibilidades do mercado interno no 
domínio dos cuidados de saúde 
transfronteiriços, e garantir cuidados de 
saúde transfronteiriços seguros, eficazes e 
de elevada qualidade, é necessária uma 
cooperação entre prestadores, utentes e 
reguladores dos diferentes Estados-
Membros, aos níveis nacional, regional e 
local. Tal sucede, em especial, com a 

(37) Para garantir cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros, eficazes e de 
elevada qualidade, é necessária uma 
cooperação entre prestadores, utentes e 
reguladores dos diferentes Estados-
Membros, aos níveis nacional, regional e 
local. Tal sucede, em especial, com a 
cooperação nas regiões fronteiriças, onde a 
prestação de serviços transfronteiriços 
pode constituir a forma mais eficiente de 
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cooperação nas regiões fronteiriças, onde a 
prestação de serviços transfronteiriços 
pode constituir a forma mais eficiente de 
organizar os serviços de saúde para as 
populações locais, mas onde a prestação 
continuada desses serviços exige uma 
cooperação entre os sistemas de saúde dos 
diferentes Estados-Membros. Essa 
cooperação pode incluir o planeamento 
conjunto, o reconhecimento mútuo ou a 
adaptação de procedimentos ou normas, a 
interoperabilidade dos respectivos sistemas 
nacionais de informação e de comunicação, 
mecanismos práticos que assegurem a 
continuidade dos cuidados de saúde ou 
medidas que facilitem na prática a 
prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços numa base temporária ou 
ocasional. Em conformidade com a 
Directiva 2005/36/CE relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais, a prestação gratuita de 
serviços temporários ou ocasionais noutro 
Estado-Membro, incluindo os serviços 
prestados por profissionais de saúde, não 
deve ser restringida por qualquer razão 
relativa às qualificações profissionais, 
salvo quando previsto especificamente pela 
Comissão. A presente directiva deve 
aplicar-se sem prejuízo do disposto na 
Directiva 2005/36/CE.

organizar os serviços de saúde para as 
populações locais, mas onde a prestação 
continuada desses serviços exige uma 
cooperação entre os sistemas de saúde dos 
diferentes Estados-Membros. Essa 
cooperação pode incluir o planeamento 
conjunto, o reconhecimento mútuo ou a 
adaptação de procedimentos ou normas, a 
interoperabilidade dos respectivos sistemas 
nacionais de informação e de comunicação, 
mecanismos práticos que assegurem a 
continuidade dos cuidados de saúde ou 
medidas que facilitem na prática a 
prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços numa base temporária ou 
ocasional. Em conformidade com a 
Directiva 2005/36/CE relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais, a prestação gratuita de 
serviços temporários ou ocasionais noutro 
Estado-Membro, incluindo os serviços 
prestados por profissionais de saúde, não 
deve ser restringida por qualquer razão 
relativa às qualificações profissionais, 
salvo quando previsto especificamente pela 
Comissão. A presente directiva deve 
aplicar-se sem prejuízo do disposto na 
Directiva 2005/36/CE.

Or. en

Justificação

A prestação de cuidados de saúde transfronteiriços, em particular, em regiões de 
fronteira, não é uma questão do mercado interno. A cooperação ao nível dos 
cuidados de saúde nas regiões de fronteira é actualmente regida por acordos bi ou 
multilaterais entre Estados-Membros e/ou pela cooperação no quadro de Euregios. 
Tal provou ser muito eficiente e eficaz e deve continuar a existir nestes moldes. Esta 
cooperação não tem nada a ver com os princípios do mercado interno.
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Alteração 166
Stefano Zappalà

Proposta de directiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Para explorar plenamente as 
possibilidades do mercado interno no 
domínio dos cuidados de saúde 
transfronteiriços, e garantir cuidados de 
saúde transfronteiriços seguros, eficazes e 
de elevada qualidade, é necessária uma 
cooperação entre prestadores, utentes e 
reguladores dos diferentes Estados-
Membros, aos níveis nacional, regional e 
local. Tal sucede, em especial, com a 
cooperação nas regiões fronteiriças, onde a 
prestação de serviços transfronteiriços 
pode constituir a forma mais eficiente de 
organizar os serviços de saúde para as 
populações locais, mas onde a prestação 
continuada desses serviços exige uma 
cooperação entre os sistemas de saúde dos 
diferentes Estados-Membros. Essa 
cooperação pode incluir o planeamento 
conjunto, o reconhecimento mútuo ou a 
adaptação de procedimentos ou normas, a 
interoperabilidade dos respectivos sistemas 
nacionais de informação e de comunicação, 
mecanismos práticos que assegurem a 
continuidade dos cuidados de saúde ou 
medidas que facilitem na prática a 
prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços numa base temporária ou 
ocasional. Em conformidade com a 
Directiva 2005/36/CE relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais, a prestação gratuita de 
serviços temporários ou ocasionais noutro 
Estado-Membro, incluindo os serviços 
prestados por profissionais de saúde, não 
deve ser restringida por qualquer razão 
relativa às qualificações profissionais, 
salvo quando previsto especificamente pela 
Comissão. A presente directiva deve 
aplicar-se sem prejuízo do disposto na 
Directiva 2005/36/CE.

(37) Para explorar plenamente as 
possibilidades do mercado interno no 
domínio dos cuidados de saúde 
transfronteiriços, e garantir cuidados de 
saúde transfronteiriços seguros, eficazes e 
de elevada qualidade, é necessária uma 
cooperação entre prestadores, utentes e 
reguladores dos diferentes Estados-
Membros, aos níveis nacional, regional e 
local. Tal sucede, em especial, com a 
cooperação nas regiões fronteiriças, onde a 
prestação de serviços transfronteiriços 
pode constituir a forma mais eficiente de 
organizar os serviços de saúde para as 
populações locais, mas onde a prestação 
continuada desses serviços exige uma 
cooperação entre os sistemas de saúde dos 
diferentes Estados-Membros. Essa 
cooperação pode incluir o planeamento 
conjunto, o reconhecimento mútuo ou a 
adaptação de procedimentos ou normas, a 
interoperabilidade dos respectivos sistemas 
nacionais de informação e de comunicação, 
mecanismos práticos que assegurem a 
continuidade dos cuidados de saúde ou 
medidas que facilitem na prática a 
prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços numa base temporária ou 
ocasional. Deve ser dada atenção 
particular a instrumentos como a carteira 
europeia de profissional da saúde que 
facilitam a prestação de cuidados de 
saúde transfronteiras, especialmente nos 
casos em que as funcionalidades desses 
instrumentos servem para garantir a 
prestação de cuidados de saúde a doentes 
que mudam de residência de um 
Estado-Membro para outro. Em 
conformidade com a Directiva 2005/36/CE 
relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais, a prestação 
gratuita de serviços temporários ou 
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ocasionais noutro Estado-Membro,
incluindo os serviços prestados por 
profissionais de saúde, não deve ser 
restringida por qualquer razão relativa às 
qualificações profissionais, salvo quando 
previsto especificamente pela Comissão. A 
presente directiva deve aplicar-se sem 
prejuízo do disposto na Directiva 
2005/36/CE.

Or. en

Justificação

Alguns Estados-Membros estão a desenvolver carteiras profissionais a nível nacional 
visando fins diferentes. Estas carteiras fornecem informações sobre o profissional de 
saúde, mas destinam-se muitas vezes a facilitar a prestação de serviços de saúde. A 
prescrição electrónica ou o acesso aos registos médicos são alguns dos serviços que 
poderiam estar ligados ao funcionamento da carteira de profissional da saúde. A 
referência a tais instrumentos na directiva poderia encorajar os Estados-Membros 
neste domínio.

Alteração 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Em conformidade com a Directiva 
2005/36/CE, a prestação gratuita de 
serviços temporários ou ocasionais noutro 
Estado-Membro, incluindo os serviços 
prestados por profissionais de saúde, não 
deve, sem prejuízo do especificamente 
disposto no direito comunitário, ser 
restringida por qualquer razão relativa às 
qualificações profissionais. A presente 
directiva deve aplicar-se sem prejuízo do 
disposto na Directiva 2005/36/CE. No 
entanto, a Directiva 2005/36/CE não 
contempla, a não ser de forma muito 
imperfeita, as especificidades das 
habilitações no domínio dos cuidados de 
saúde, em detrimento da segurança dos 
doentes. Deveriam, pois, ser instaurados 
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mecanismos adequados de 
reconhecimento das habilitações, quer no 
âmbito de uma reformulação da Directiva 
2005/36/CE, quer através da criação de 
um instrumento legislativo específico.

Or. fr

Justificação

Embora a presente directiva não pretenda pôr em causa os princípios da Directiva 
2005/36/CE, é conveniente sublinhar que as disposições desta última directiva são 
insuficientes quanto à especificidade das habilitações e da formação dos profissionais 
de saúde, com os eventuais riscos que daí advêm para os doentes.

Alteração 168
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Sempre que um medicamento 
autorizado no Estado-Membro do doente, 
em conformidade com a Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano, seja 
prescrito a um doente noutro 
Estado-Membro, essa prescrição deve
poder, em princípio, ser reconhecida e 
utilizada no Estado-Membro de origem do 
doente. A eliminação de barreiras 
reguladoras e administrativas a esse 
reconhecimento não dispensa a 
necessidade de um acordo apropriado por 
parte do médico ou farmacêutico em causa, 
para cada caso individual, quando 
justificado por razões de protecção da 
saúde humana e desde que seja necessário 
e proporcionado para atingir esse 
objectivo. Esse reconhecimento médico 
não deve igualmente prejudicar a decisão 
do Estado-Membro de inscrição sobre uma 
eventual inclusão desse medicamento nas 

(39) Sempre que um medicamento 
autorizado no Estado-Membro do doente, 
em conformidade com a Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano, seja 
prescrito a um doente noutro 
Estado-Membro, essa prescrição deve ser 
reconhecida e utilizada no Estado-Membro 
de origem do doente, contanto que esteja 
de acordo com as normas de vigilância 
farmacêutica do referido Estado-Membro 
e a necessidade de um acordo apropriado 
por parte do médico ou farmacêutico em 
causa, para cada caso individual, quando 
justificado por razões de protecção da 
saúde humana e desde que seja necessário 
e proporcionado para atingir esse 
objectivo. Esse reconhecimento médico 
não deve igualmente prejudicar a decisão 
do Estado-Membro de inscrição sobre uma 
eventual inclusão desse medicamento nas 
prestações cobertas pelo regime de 
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prestações cobertas pelo regime de 
segurança social em que o doente está 
inscrito. A aplicação do princípio do 
reconhecimento será facilitada pela 
adopção das medidas necessárias para 
proteger a segurança dos doentes e evitar 
qualquer utilização indevida ou confusão 
relacionada com os medicamentos.

segurança social em que o doente está 
inscrito. A aplicação do procedimento 
acima descrito será facilitada pela adopção 
das medidas necessárias para proteger a 
segurança dos doentes e evitar qualquer 
utilização indevida ou confusão 
relacionada com os medicamentos.

Or. pl

Alteração 169
Peter Liese

Proposta de directiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Sempre que um medicamento 
autorizado no Estado-Membro do doente, 
em conformidade com a Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano, seja 
prescrito a um doente noutro Estado-
Membro, essa prescrição deve poder, em 
princípio, ser reconhecida e utilizada no 
Estado-Membro de origem do doente. A 
eliminação de barreiras reguladoras e 
administrativas a esse reconhecimento não 
dispensa a necessidade de um acordo 
apropriado por parte do médico ou 
farmacêutico em causa, para cada caso 
individual, quando justificado por razões 
de protecção da saúde humana e desde que 
seja necessário e proporcionado para 
atingir esse objectivo. Esse reconhecimento 
médico não deve igualmente prejudicar a 
decisão do Estado Membro de inscrição 
sobre uma eventual inclusão desse 
medicamento nas prestações cobertas pelo 
regime de segurança social em que o 
doente está inscrito. A aplicação do 
princípio do reconhecimento será facilitada 
pela adopção das medidas necessárias para 
proteger a segurança dos doentes e evitar 

(39) Sempre que um medicamento 
autorizado no Estado-Membro do doente, 
em conformidade com a Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano, seja 
prescrito a um doente noutro Estado-
Membro, essa prescrição deve poder, em 
princípio, ser reconhecida e utilizada em 
farmácias no Estado-Membro de origem 
do doente. A eliminação de barreiras 
reguladoras e administrativas a esse 
reconhecimento não dispensa a 
necessidade de um acordo apropriado por 
parte do médico ou farmacêutico em causa, 
para cada caso individual, quando 
justificado por razões de protecção da 
saúde humana e desde que seja necessário 
e proporcionado para atingir esse 
objectivo. Esse reconhecimento médico 
não deve igualmente prejudicar a decisão 
do Estado Membro de inscrição sobre uma 
eventual inclusão desse medicamento nas 
prestações cobertas pelo regime de 
segurança social em que o doente está 
inscrito, nem a validade das normas 
nacionais em matéria de preços e de 
contribuições suplementares.  A aplicação 
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qualquer utilização indevida ou confusão 
relacionada com os medicamentos.

do princípio do reconhecimento será
facilitada pela adopção das medidas 
necessárias para proteger a segurança dos 
doentes e evitar qualquer utilização 
indevida ou confusão relacionada com os 
medicamentos.

Or. de

Justificação

No reconhecimento das prescrições médicas não está em causa o reconhecimento 
médico, mas o reconhecimento aquando da venda dos medicamentos nas farmácias.

Alteração 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Sempre que um medicamento 
autorizado no Estado-Membro do doente, 
em conformidade com a Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano, seja 
prescrito a um doente noutro Estado-
Membro, essa prescrição deve poder, em 
princípio, ser reconhecida e utilizada no 
Estado-Membro de origem do doente. A 
eliminação de barreiras reguladoras e 
administrativas a esse reconhecimento não 
dispensa a necessidade de um acordo 
apropriado por parte do médico ou 
farmacêutico em causa, para cada caso 
individual, quando justificado por razões 
de protecção da saúde humana e desde que 
seja necessário e proporcionado para 
atingir esse objectivo. Esse reconhecimento 
médico não deve igualmente prejudicar a 
decisão do Estado-Membro de inscrição 
sobre uma eventual inclusão desse 
medicamento nas prestações cobertas pelo 
regime de segurança social em que o 

(39) Sempre que um medicamento 
autorizado no Estado-Membro do doente, 
em conformidade com a Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano, seja 
prescrito a um doente noutro Estado-
Membro, essa prescrição deve poder, em 
princípio, ser reconhecida e utilizada no 
Estado-Membro de origem do doente. A 
eliminação de barreiras reguladoras e 
administrativas a esse reconhecimento não 
dispensa a necessidade de um acordo 
apropriado por parte do médico ou 
farmacêutico em causa, para cada caso 
individual, quando justificado por razões 
de protecção da saúde humana e desde que 
seja necessário e proporcionado para 
atingir esse objectivo. Esse reconhecimento 
médico não deve igualmente prejudicar a 
decisão do Estado-Membro de inscrição 
sobre uma eventual inclusão desse 
medicamento nas prestações cobertas pelo 
regime de segurança social em que o 
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doente está inscrito. A aplicação do 
princípio do reconhecimento será facilitada 
pela adopção das medidas necessárias para 
proteger a segurança dos doentes e evitar 
qualquer utilização indevida ou confusão 
relacionada com os medicamentos.

doente está inscrito. A aplicação do 
princípio do reconhecimento será facilitada 
pela adopção das medidas necessárias para 
proteger a segurança dos doentes e evitar 
qualquer utilização indevida ou confusão 
relacionada com os medicamentos. Se, no 
Estado-Membro de tratamento, for 
emitida uma receita para medicamentos 
que não se encontram normalmente 
disponíveis mediante receita médica no 
Estado-Membro de inscrição, incumbirá a 
este último decidir se os autoriza a título 
excepcional ou se fornece um 
medicamento equivalente com base em 
provas científicas.

Or. en

Justificação

Os doentes devem ter a garantia de que receberão a terapêutica adequada, com base 
em provas médicas.

Alteração 171
Stefano Zappalà

Proposta de directiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Sempre que um medicamento 
autorizado no Estado-Membro do doente, 
em conformidade com a Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano, seja 
prescrito a um doente noutro Estado-
Membro, essa prescrição deve poder, em 
princípio, ser reconhecida e utilizada no 
Estado-Membro de origem do doente. A 
eliminação de barreiras reguladoras e 
administrativas a esse reconhecimento não 
dispensa a necessidade de um acordo 
apropriado por parte do médico ou 
farmacêutico em causa, para cada caso 
individual, quando justificado por razões 

(39) Sempre que um medicamento 
autorizado no Estado-Membro do doente, 
em conformidade com a Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano, seja 
prescrito a um doente noutro Estado-
Membro, essa prescrição deve poder, em 
princípio, ser reconhecida e utilizada em 
farmácias no Estado-Membro de origem 
do doente. A eliminação de barreiras 
reguladoras e administrativas a esse
reconhecimento não dispensa a 
necessidade de um acordo apropriado por 
parte do médico ou farmacêutico em causa, 
para cada caso individual, quando 
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de protecção da saúde humana e desde que 
seja necessário e proporcionado para 
atingir esse objectivo. Esse reconhecimento 
médico não deve igualmente prejudicar a 
decisão do Estado-Membro de inscrição 
sobre uma eventual inclusão desse 
medicamento nas prestações cobertas pelo 
regime de segurança social em que o 
doente está inscrito. A aplicação do 
princípio do reconhecimento será facilitada 
pela adopção das medidas necessárias para 
proteger a segurança dos doentes e evitar 
qualquer utilização indevida ou confusão 
relacionada com os medicamentos.

justificado por razões de protecção da 
saúde humana e desde que seja necessário 
e proporcionado para atingir esse 
objectivo. Esse reconhecimento médico 
não deve igualmente prejudicar a decisão 
do Estado-Membro de inscrição sobre uma 
eventual inclusão desse medicamento nas 
prestações cobertas pelo regime de 
segurança social em que o doente está 
inscrito. A aplicação do princípio do 
reconhecimento será facilitada pela 
adopção das medidas necessárias para 
proteger a segurança dos doentes e evitar 
qualquer utilização indevida ou confusão 
relacionada com os medicamentos.

Or. en

Justificação

Não carece de justificação.

Alteração 172
Nicolae Vlad Popa

Proposta de directiva
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) A decisão de autorizar 
excepcionalmente medicamentos que não 
estão normalmente disponíveis no 
Estado-Membro de inscrição deve ser 
tomada por uma junta médica, que 
determinará se a vida do doente corre 
perigo ou se a sua qualidade de vida é 
diminuída, ou se pode ser fornecido um 
medicamento alternativo considerado 
similar.

Or. en
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Alteração 173
Jules Maaten

Proposta de directiva
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) a Comissão Europeia deve 
elaborar um estudo de viabilidade sobre 
um sistema europeu comum de análise 
comparada da qualidade dos cuidados de 
saúde.

Or. en

Alteração 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) As redes europeias de referência 
devem garantir cuidados de saúde a todos 
os doentes cuja condição clínica exija uma 
concentração especial de recursos ou de 
conhecimentos especializados, para 
assegurar uma prestação de elevada 
qualidade, com uma boa relação 
custo-eficácia. Estas redes podem também 
servir de pontos focais de formação e 
investigação médica, divulgação de 
informação e avaliação. É necessário 
estabelecer o mecanismo de identificação 
e desenvolvimento das redes europeias de 
referência, com vista a garantir uma 
igualdade de acesso, a nível europeu, a 
conhecimentos partilhados altamente 
especializados em certas áreas, por todos 
os doentes e profissionais de saúde.

(40) Os Estados-Membros devem facilitar 
o desenvolvimento de redes europeias de 
referência dos prestadores de cuidados de 
saúde enquanto agrupamentos 
voluntários que visam o intercâmbio de 
experiências científicas para melhorar as 
possibilidades de prestação de cuidados de 
saúde às pessoas que padecem de doenças 
raras, com base no método aberto de 
coordenação. 

Or. de



AM\763902PT.doc 59/71 PE418.320v01-00

PT

Justificação

A presente alteração é uma adaptação da alteração ao artigo 15.º apresentada pelos 
mesmos deputados.

Alteração 175
Colm Burke, Avril Doyle

Proposta de directiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) As redes europeias de referência 
devem garantir cuidados de saúde a todos 
os doentes cuja condição clínica exija uma 
concentração especial de recursos ou de 
conhecimentos especializados, para 
assegurar uma prestação de elevada 
qualidade, com uma boa relação 
custo-eficácia. Estas redes podem também 
servir de pontos focais de formação e 
investigação médica, divulgação de 
informação e avaliação. É necessário 
estabelecer o mecanismo de identificação e 
desenvolvimento das redes europeias de 
referência, com vista a garantir uma 
igualdade de acesso, a nível europeu, a 
conhecimentos partilhados altamente 
especializados em certas áreas, por todos 
os doentes e profissionais de saúde. 

(40) As redes europeias de referência 
devem garantir cuidados de saúde a todos 
os doentes cuja condição clínica exija uma 
concentração especial de recursos ou de 
conhecimentos especializados, para 
assegurar uma prestação de elevada 
qualidade, com uma boa relação 
custo-eficácia. Estas redes podem também 
servir de pontos focais de formação e 
investigação médica, divulgação de 
informação e avaliação. É necessário 
estabelecer o mecanismo de identificação e 
desenvolvimento das redes europeias de 
referência, com vista a garantir uma 
igualdade de acesso, a nível europeu, a 
conhecimentos partilhados altamente 
especializados em certas áreas, por todos 
os doentes e profissionais de saúde.  
Podem ser alcançadas sinergias 
significativas mediante a articulação do 
quadro institucional para as redes de 
referência com os pontos de contacto 
centrais existentes nos Estados-Membros, 
nos termos do considerando 34.

Or. en

Justificação

Pode ser alcançado um ganho duplo para os doentes através da conjugação da 
coordenação da infra-estrutura dos pontos de contacto e redes de referência para os 
cuidados de saúde transfronteiriços dentro de uma única instituição em cada 
Estado-Membro.
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Alteração 176
Peter Liese

Proposta de directiva
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) A interoperabilidade dos serviços 
electrónicos de saúde (e-health) deve ser 
feita no respeito das normas nacionais de 
protecção dos doentes, incluindo as 
disposições sobre o envio de 
medicamentos por farmácias em linha, 
em particular as proibições nacionais de 
envio de medicamentos sujeitos a 
prescrição médica, em conformidade com 
a jurisprudência do Tribunal Europeu de 
Justiça e o artigo 14.º da Directiva 
97/7/CE relativa à protecção dos 
consumidores em matéria de contratos à 
distância. 

Or. de

Justificação

Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Europeu de Justiça (acórdão de 
11 de Dezembro de 2003, processo C-322/01, Deutscher Apothekerverband) e com o 
artigo 14.º da Directiva Contratos à distância (97/7/CE), importa clarificar que a 
presente directiva não afecta a legitimidade da proibição da venda por 
correspondência de medicamentos sujeitos a prescrição médica com base no risco 
que tal representa para a saúde pública.

Alteração 177
Stefano Zappalà

Proposta de directiva
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) A interoperabilidade de soluções 
de saúde em linha deve ser alcançada, 
respeitando simultaneamente as 
disposições nacionais sobre a prestação de 
cuidados de saúde, adoptadas para 
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proteger os doentes, incluindo a 
legislação sobre as farmácias por 
Internet, em particular as proibições 
nacionais de encomenda por correio 
electrónico de medicamentos sujeitos a 
receita médica, em conformidade com a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias e a Directiva 
97/7/CE relativa à protecção dos 
consumidores em matéria de contratos à 
distância.

Or. en

Justificação

The proposed Directive promotes the use of e-health in a cross border context. This is
of course an important factor that may facilitate cross border care. In order to ensure
absolute clarity, this proposal should not give rise to doubts about the legality of rules
on internet pharmacy at Member State level .The European Court of Justice has
already ruled on national legislation restricting internet pharmacy. In the Doc Morris
case ( C-322/01) the ECJ stated that regulation restricting the internet selling of
prescription medicines was consistent with the Treaty. We believe the proposal should
reflect those ideas and provide an accurate perspective of the case law.

Alteração 178
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) A interoperabilidade das soluções 
de saúde em linha deveria ser realizada 
no respeito das normas nacionais em 
matéria de serviços de saúde que foram 
adoptadas para proteger o doente, 
incluindo a legislação sobre a farmácia 
por Internet.

Or. fr

Justificação

A proposta de directiva promove o recurso a serviços de saúde em linha num contexto 
transfronteiriço. A saúde em linha pode facilitar os cuidados transfronteiriços. A 
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presente proposta de directiva não deveria suscitar dúvidas sobre a legalidade das 
disposições nacionais relativas à venda de medicamentos pela Internet. O Tribunal de 
Justiça Europeu já deliberou sobre as restrições nacionais em matéria de venda de 
medicamentos pela Internet. No processo DocMorris (C-322/01) o TJCE declarou 
que as disposições nacionais que limitam a venda dos medicamentos sujeitos a 
prescrição pela Internet são conformes com as disposições do Tratado. A proposta de 
directiva deve reflectir esta jurisprudência.

Alteração 179
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) A evolução constante da ciência 
médica e das tecnologias da saúde 
representa simultaneamente uma 
oportunidade e um desafio para os sistemas 
de saúde dos Estados-Membros. A 
cooperação na avaliação das novas 
tecnologias da saúde pode ajudar os 
Estados-Membros ao gerar economias de 
escala e evitar duplicações de esforços, 
além de fornecer uma base de 
conhecimentos mais adequada, que 
permite optimizar a utilização das novas 
tecnologias e melhorar a segurança, a 
qualidade e a eficácia dos cuidados de 
saúde. Contribui, igualmente, para a 
realização do mercado interno, ao 
maximizar a rapidez e a dimensão da 
divulgação das inovações da ciência 
médica e das tecnologias da saúde. Esta 
cooperação exige a criação de estruturas 
sustentadas, que envolvam todas as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros e que se baseiem nos projectos-
piloto existentes.

(43) A evolução constante da ciência 
médica e das tecnologias da saúde 
representa simultaneamente uma 
oportunidade e um desafio para os sistemas 
de saúde dos Estados-Membros. No 
entanto, a avaliação das tecnologias da 
saúde, bem como a eventual restrição do 
acesso às novas tecnologias resultante de 
certas decisões de organismos 
administrativos, suscitam diversas 
questões fundamentais de sociedade, que 
requerem a contribuição de um vasto 
grupo de agentes envolvidos, bem como a 
instauração de um modelo viável de boa 
governação. Por conseguinte, a 
cooperação deveria incluir não só as 
autoridades competentes de todos os 
Estados-Membros, mas também todos os 
agentes envolvidos, incluindo os 
profissionais da saúde, os representantes 
dos doentes e os industriais. Além disso, 
esta cooperação deveria estar baseada em 
princípios viáveis de boa governação, 
como a transparência, a abertura, a 
objectividade e a imparcialidade dos 
procedimentos. A Comissão deveria 
garantir que o direito de participação 
nesta rede fosse exclusivamente 
restringido aos organismos de avaliação 
das tecnologias da saúde que aderem a 
estes princípios.  
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Or. fr

Justificação

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

Alteração 180
Richard Seeber

Proposta de directiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) A evolução constante da ciência 
médica e das tecnologias da saúde 
representa simultaneamente uma 
oportunidade e um desafio para os sistemas 
de saúde dos Estados-Membros. A 
cooperação na avaliação das novas 
tecnologias da saúde pode ajudar os 
Estados-Membros ao gerar economias de 
escala e evitar duplicações de esforços, 
além de fornecer uma base de 
conhecimentos mais adequada, que permite 
optimizar a utilização das novas 
tecnologias e melhorar a segurança, a 
qualidade e a eficácia dos cuidados de 
saúde. Contribui, igualmente, para a 
realização do mercado interno, ao 
maximizar a rapidez e a dimensão da 
divulgação das inovações da ciência 
médica e das tecnologias da saúde. Esta 
cooperação exige a criação de estruturas 
sustentadas, que envolvam todas as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros e que se baseiem nos projectos-
piloto existentes.

(43) A evolução constante da ciência 
médica e das tecnologias da saúde 
representa simultaneamente uma 
oportunidade e um desafio para os sistemas 
de saúde dos Estados-Membros. A 
cooperação na avaliação das novas 
tecnologias da saúde pode ajudar os 
Estados-Membros ao gerar economias de 
escala e evitar duplicações de esforços, 
além de fornecer uma base de 
conhecimentos mais adequada, que permite 
optimizar a utilização das novas 
tecnologias e melhorar a segurança, a 
qualidade e a eficácia dos cuidados de 
saúde. Pode contribuir, igualmente, para a 
realização do mercado interno, ao 
maximizar a rapidez e a dimensão da 
divulgação das inovações da ciência 
médica e das tecnologias da saúde. Esta 
cooperação exige a criação de estruturas 
sustentadas, que envolvam todas as partes 
interessadas, incluindo os profissionais da 
saúde, os representantes dos doentes, os 
investigadores e produtores, bem como as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros e que se baseiem nos projectos-
piloto existentes. Além disso, a cooperação 
pode basear-se igualmente em princípios 
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sólidos de boa governação, como sejam a 
transparência, a abertura, a inclusão, a 
objectividade e equidade dos 
procedimentos, que respondam às 
necessidades, preferências e expectativas 
dos doentes.  A Comissão deve garantir 
que o direito de participação nesta rede 
seja exclusivamente restringido aos 
organismos de avaliação das tecnologias 
da saúde que aderirem a estes princípios.

Or. en

Justificação

Os sistemas de saúde e a avaliação das tecnologias da saúde devem ser abertos e 
inclusivos.  As opiniões, as experiências e os conhecimentos dos doentes devem ser 
integrados no processo de avaliação para permitir uma melhor avaliação dos 
benefícios, custos e riscos.  Os médicos, os profissionais de saúde, os investigadores e 
a indústria devem ser igualmente envolvidos.  As posições das partes interessadas 
devem estar representados na fase de tomada de decisão fase do processo de 
avaliação. A alteração conjuga-se com uma alteração ao artigo 17.º.

Alteração 181
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Em particular, deverão ser 
conferidos poderes à Comissão para 
adoptar as seguintes medidas: elaborar 
uma lista dos tratamentos que, além dos 
tratamentos em regime de internamento, 
ficarão sujeitos às mesmas disposições 
aplicáveis aos cuidados de saúde 
hospitalares; definir as medidas de 
acompanhamento, para excluir certas 
categorias de medicamentos ou 
substâncias da obrigação de 
reconhecimento das receitas médicas 
emitidas nos outros Estados-Membros; 
estabelecer uma lista dos critérios e 
condições específicos que as redes 
europeias de referência deverão cumprir; 

Suprimido
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determinar o procedimento de criação das 
redes europeias de referência. Dado que 
têm um alcance geral e se destinam a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, ou a completar esta 
directiva mediante o aditamento de novos 
elementos não essenciais, estas medidas 
devem ser aprovadas no âmbito do 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Or. de

Justificação

A presente alteração é uma adaptação das alterações da mesma autora aos artigos 
8.º e 15.º.

Alteração 182
Linda McAvan

Proposta de directiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Em particular, deverão ser 
conferidos poderes à Comissão para 
adoptar as seguintes medidas: elaborar 
uma lista dos tratamentos que, além dos 
tratamentos em regime de internamento, 
ficarão sujeitos às mesmas disposições 
aplicáveis aos cuidados de saúde 
hospitalares; definir as medidas de 
acompanhamento, para excluir certas 
categorias de medicamentos ou 
substâncias da obrigação de 
reconhecimento das receitas médicas 
emitidas nos outros Estados-Membros; 
estabelecer uma lista dos critérios e 
condições específicos que as redes 
europeias de referência deverão cumprir; 
determinar o procedimento de criação das 
redes europeias de referência. Dado que 
têm um alcance geral e se destinam a 
alterar elementos não essenciais da 

Suprimido
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presente directiva, ou a completar esta 
directiva mediante o aditamento de novos 
elementos não essenciais, estas medidas 
devem ser aprovadas no âmbito do 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Or. en

Justificação

A presente alteração está relacionada com várias outras alterações apresentadas 
pelo mesmo autor aos artigos da directiva. Em particular, os Estados-Membros 
devem elaborar uma lista dos tratamentos cobertos pela definição de cuidados 
hospitalares. As diferenças entre os Estados-Membros em matéria de direitos e 
práticas clínicas significam que, na prática, a existência de uma lista única europeia 
dos tratamentos para os quais pode ser exigida uma autorização prévia apenas dará 
origem a confusão para os doentes.  Para as outras medidas constantes da lista, é 
preferível ter directrizes não vinculativas.

Alteração 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Em particular, deverão ser conferidos 
poderes à Comissão para adoptar as 
seguintes medidas: elaborar uma lista dos 
tratamentos que, além dos tratamentos em 
regime de internamento, ficarão sujeitos às 
mesmas disposições aplicáveis aos 
cuidados de saúde hospitalares; definir as 
medidas de acompanhamento, para excluir 
certas categorias de medicamentos ou 
substâncias da obrigação de 
reconhecimento das receitas médicas 
emitidas nos outros Estados-Membros; 
estabelecer uma lista dos critérios e 
condições específicos que as redes 
europeias de referência deverão cumprir; 
determinar o procedimento de criação das 
redes europeias de referência. Dado que 
têm um alcance geral e se destinam a 

(45) Em particular, deve incumbir às 
autoridades competentes dos Estados-
Membros adoptar as seguintes medidas: 
elaborar uma lista dos tratamentos que, 
além dos tratamentos em regime de 
internamento, ficarão sujeitos às mesmas 
disposições aplicáveis aos cuidados de 
saúde hospitalares; definir as medidas de 
acompanhamento, para excluir certas 
categorias de medicamentos ou substâncias 
da obrigação de reconhecimento das 
receitas médicas emitidas nos outros 
Estados-Membros;
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alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, ou a completar esta 
directiva mediante o aditamento de novos 
elementos não essenciais, estas medidas 
devem ser aprovadas no âmbito do 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Or. en

Alteração 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

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

(45) Em particular, deverão ser conferidos 
poderes à Comissão para  definir, para 
afeitos da presente directiva, as seguintes 
medidas: definir as medidas de 
acompanhamento, para excluir certas 
categorias de medicamentos ou substâncias 
da obrigação de reconhecimento das 
receitas médicas emitidas nos outros 
Estados-Membros; estabelecer uma lista 
dos critérios e condições específicos que as 
redes europeias de referência deverão 
cumprir; determinar o procedimento de 
criação das redes europeias de referência. 
Dado que têm um alcance geral e se 
destinam a alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, ou a completar esta 
directiva mediante o aditamento de novos 
elementos não essenciais, estas medidas 
devem ser aprovadas no âmbito do 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5º-A da Decisão 
1999/468/CE.

Or. en
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Justificação

De acordo com o princípio da subsidiariedade, compete aos próprios 
Estados-Membros, e não à Comissão, decidir da definição de cuidados hospitalares 
no contexto da presente directiva.

Alteração 185
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Adaptação à alteração do disposto no artigo 8.º
As questões do domínio da saúde são da competência nacional, tal como estipulado 
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nos Tratados, não podendo, por conseguinte, a Comissão substituir-se aos Estados-
Membros.

Alteração 186
Iles Braghetto

Proposta de directiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

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

(45) Em particular, deverão ser conferidos 
poderes à Comissão para adoptar as 
seguintes medidas: elaborar uma lista dos 
tratamentos que, além dos tratamentos em 
regime de internamento, ficarão sujeitos às 
mesmas disposições aplicáveis aos 
cuidados de saúde hospitalares; elaborar 
uma lista das prestações incluídas nos 
serviços de telemedicina, de laboratório, 
de diagnóstico e de prescrição à distância; 
definir as medidas de acompanhamento, 
para excluir certas categorias de 
medicamentos ou substâncias da obrigação 
de reconhecimento das receitas médicas 
emitidas nos outros Estados-Membros; 
estabelecer uma lista dos critérios e 
condições específicos que as redes 
europeias de referência deverão cumprir; 
determinar o procedimento de criação das 
redes europeias de referência. 

Or. it

Justificação

É igualmente importante esclarecer quais são os serviços de telemedicina, de 
laboratório, de diagnóstico e de prescrição à distância. Desta forma, a directiva 
torna-se mais clara e compreensível, e, consequentemente, mais eficaz.
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Alteração 187
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. sv

Justificação

As decisões relativas à prestação de cuidados de saúde devem ser essencialmente 
tomadas pelos Estados-Membros.
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Alteração 188
John Bowis

Proposta de directiva
Considerando 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-A) O Estado-Membro de inscrição e o 
Estado-Membro de tratamento devem, 
mediante cooperação bilateral prévia e em 
consulta com o doente, assegurar que são 
disponibilizados cuidados 
pós-hospitalização e apoio adequados em 
cada um dos Estados-Membros após o 
tratamento médico autorizado e que seja 
fornecida aos doentes informação clara 
sobre opções e custos dos cuidados 
pós-hospitalização. Para esse efeito, os 
Estados-Membros devem adoptar medidas 
para assegurar que:
a) os dados médicos e sociais necessários 
sejam transferidos, respeitando 
devidamente a confidencialidade do 
doente;
b) os profissionais médicos e de 
assistência social em ambos os países se 
possam consultar mutuamente para 
assegurar ao doente um tratamento e 
cuidados pós-hospitalização da mais 
elevada qualidade (incluindo assistência 
social).

Or. en
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