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Alteração 15
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
–

Proposta de rejeição

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta 
a Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, 
competente quanto à matéria de fundo, a 
propor a rejeição da proposta da 
Comissão.

Or. es

Justificação

No existe base jurídica para la adopción de una medida jurídica sobre la materia de 
referencia, que obligue a los Estados miembros.  

La Proposta de directiva propone la creación de un marco comunitario para la asistencia 
sanitaria transfronteriza, materia que no cabe incluir en el art. 2 del TCE. Contrariamente a 
lo que se establece en la Proposta de directiva, ni los artículos 95 y 152 del Tratado, ni 
ningún otro, dan cobertura a la adopción de la Directiva. 

La directiva no incide directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
común, lo que permitiría que pudieran dictarse las disposiciones a las que se refiere el Art. 
94 TCE. Del mismo modo, al no incidir en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
interior tampoco resulta de aplicación el art. 95 del TCE ni del 152.

A la vista de todo lo anterior, hay que concluir indicando que se ha de estar a lo dispuesto en 
el artículo 5 del Tratado.

Alteração 16
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à aplicação 

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

dos direitos dos doentes ao acesso a
cuidados de saúde seguros, de elevada 
qualidade e eficazes, em condições de 
equidade

Or. es

Justificação

El  marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos 
y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
Proposta de directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Alteração 17
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

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

Or. es

Justificação

Considera-se que o conceito de prestação de cuidados de saúde transfronteiriça deveria 
incluir tanto a mobilidade propriamente dita dos pacientes como a mobilidade dos serviços 
de saúde que possam ser prestados à distância, pelo que não é oportuna a referência neste 
artigo à mobilidade de profissionais da saúde e aos prestadores de cuidados de saúde.

Alteração 18
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) À luz da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias (processo C-496/01) e na 
ausência de medidas de harmonização, o 
Direito comunitário não impede que um 
Estado-Membro, no contexto de um plano 
de autorização, imponha o seu nível de 
protecção de saúde pública aos 
prestadores de cuidados de saúde 
estabelecidos noutro Estado-Membro que 
desejem oferecer serviços a doentes 
segurados no primeiro Estado-Membro. 
No entanto, as condições que devem ser 
satisfeitas para obter essa autorização não 
poderão constituir uma duplicação das 
condições legais equivalentes que já 
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tenham sido cumpridas no Estado-
Membro de estabelecimento.

Or. es

Justificação

Assegurar que as normas de qualidade sejam pelo menos equivalentes às do Estados-
Membros de inscrição é uma medida de garantia para os cidadãos.

Alteração 19
Manuel Medina Ortega

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

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

La Proposta de directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación de 
sistemas de seguridad social. Al solaparse Directiva y Reglamentos, se permite el 
establecimiento de dos sistemas paralelos para la atención sanitaria transfronteriza. Con 
ello, la propuesta crea inseguridad jurídica. 
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Alteração 20
Manuel Medina Ortega

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, nem modificar as 
condições desses direitos, se estiverem 
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 competências relativas à organização dos cuidados de saúde, de acordo com o artigo 
152.º TCE, são da exclusiva responsabilidade dos Estados-Membros

Alteração 21
Manuel Medina Ortega

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 

(31) À luz da jurisprudência do Tribunal 
de Justiça, os Estados-Membros podem 
exigir que a assunção pelo sistema 
nacional dos custos da assistência 
hospitalar prestada noutro Estado-
Membro seja submetida a autorização 
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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 
directiva prevê a utilização de um sistema 

prévia. Considera-se que este requisito é 
uma medida necessária e razoável. Assim,
o número de hospitais, a sua distribuição 
geográfica, a forma como estão 
organizados, os equipamentos de que 
dispõem e mesmo a natureza dos serviços 
médicos que têm capacidade para oferecer, 
são aspectos para os quais deve ser 
possível um planeamento, concebido de 
um modo geral para satisfazer várias 
necessidades. Por um lado, este 
planeamento visa garantir um acesso 
suficiente e permanente a uma gama 
equilibrada de tratamentos hospitalares 
de elevada qualidade no Estado em 
questão. Por outro lado, contribui para 
satisfazer o desejo de uma utilização 
racional dos recursos, de molde a conferir 
eficiência social aos recursos financeiros, 
técnicos e humanos. 
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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

La autorización previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su 
derecho a ejercer la movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una 
garantía para los ciudadanos, incluso para los que no se desplazan.

La propuesta, tal y como está concebida, puede afectar a las condiciones en que se presta la 
asistencia sanitaria de la mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado 
Miembro para recibir asistencia sanitaria. 

De ahí la necesidad de la existencia de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM.

Alteração 22
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva estabelece um quadro 
geral para a prestação de cuidados de 
saúde transfronteiriços seguros, eficazes e 
de elevada qualidade.

A presente directiva estabelece um quadro 
geral para o acesso dos cidadãos da UE a
cuidados de saúde seguros, eficazes e de 
elevada qualidade, em condições de 
equidade, e estabelece mecanismos de 
cooperação entre Estados-Membros no 
âmbito da saúde, respeitando as 
competências nacionais de organização e 
prestação de cuidados de saúde.

Or. es
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Justificação

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil: 
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.

Alteração 23
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva aplica-se à prestação 
dos cuidados de saúde, independentemente 
da forma como sejam organizados, 
prestados ou financiados, abrangendo os 
cuidados de saúde públicos e privados.

A presente directiva aplica-se à prestação 
dos cuidados de saúde, tal como definidos 
no artigo 4.º, que não sejam garantidos 
pelo Regulamento (CE) n.º 883/2004 
relativo à coordenação dos sistemas de 
segurança social.

Or. es

Justificação

Si la directiva tuviese como objetivo principal los derechos de los pacientes, el campo de 
aplicación debe ser el que se recoge. Sin embargo, si se centra en la movilidad de los 
pacientes,  el ámbito no estaría bien definido. 

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
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comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Alteração 24
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que estejam preenchidas as 
condições para efeitos de autorização de 
deslocação a outro Estado-Membro para 
receber um tratamento apropriado nos 
termos do artigo 22.º do Regulamento 
(CE) n.º 1408/71, aplicam-se as 
disposições deste regulamento, deixando 
de ter aplicação as disposições previstas 
nos artigos 6.°, 7.º, 8.º e 9.º da presente 
directiva. Pelo contrário, sempre que uma 
pessoa segurada procure obter cuidados 
de saúde noutro Estado-Membro noutras 
circunstâncias, aplicam-se os artigos 6.º, 
7.º, 8.º e 9.º da presente directiva, 
deixando de ter aplicação o artigo 22.º do 
Regulamento (CE) n.º 1408/71 do 
Conselho. Todavia, nos casos em que 
estejam reunidas as condições definidas 
no n.º 2 do artigo 22.º do Regulamento 
(CE) n.º 1408/71, a autorização e as 
prestações deverão ser garantidas em 
conformidade com o regulamento. Nestes 
casos, os artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º da 
presente directiva não têm aplicação.

Suprimido

Or. es

Justificação

Supressão por motivos de clareza jurídica.
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Alteração 25
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «cuidados de saúde transfronteiriços», 
os cuidados de saúde prestados num Estado 
Membro que não seja o Estado em que o 
doente está segurado ou os cuidados de 
saúde prestados num Estado-Membro que 
não seja o Estado de residência, registo 
ou estabelecimento do prestador desses 
cuidados;

b) «cuidados de saúde transfronteiriços», 
os cuidados de saúde prestados num 
Estado-Membro que não seja o Estado em 
que o doente está segurado; 

Or. es

Justificação

Tal como no caso do considerando 10, considera-se que o conceito de prestação de cuidados 
de saúde transfronteiriços deveria incluir tanto a mobilidade propriamente dita dos doentes
como a mobilidade dos serviços de saúde que possam ser prestados à distância, pelo que não 
é oportuna a referência neste artigo aos prestadores de cuidados de saúde.

Alteração 26
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «utilização dos cuidados de saúde 
noutro Estado-Membro», os cuidados de 
saúde prestados num Estado-Membro 
diferente daquele em que o doente está 
segurado;

Suprimido

Or. es

Justificação

Propõe-se a supressão por se tratar de uma alínea redundante.
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Alteração 27
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «profissional de saúde», qualquer 
médico, enfermeiro responsável pela 
prestação de cuidados gerais, dentista, 
parteira ou farmacêutico na acepção da 
Directiva 2005/36/CE, ou outro 
profissional cuja actividade no sector dos 
cuidados de saúde corresponda à definição 
de profissão regulamentada prevista no n.º 
1, alínea a), do artigo 3.° da Directiva 
2005/36/CE; 

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa)

Alteração 28
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «doente», qualquer pessoa singular que 
receba ou deseje receber cuidados de 
saúde num Estado-Membro;

f) «doente», qualquer pessoa singular que 
receba cuidados de saúde num Estado-
Membro;

Or. es

Justificação

O que é importante é receber cuidados de saúde e não "desejar" receber.
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Alteração 29
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «pessoa segurada»: g) «pessoa segurada», uma pessoa 
segurada segundo a definição da alínea c) 
do artigo 1.º do Regulamento (CE) n.º 
883/2004;

i) até à data de aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 883/2004: uma pessoa segurada 
nos termos dos artigos 1.º, 2.º e 4.º do 
Regulamento (CE) n.º 1408/71 e 
ii) a partir da data de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004: uma 
pessoa segurada na acepção da alínea c) 
do artigo 1.º do Regulamento (CE) n.º 
883/2004;

Or. es

Justificação

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

Alteração 30
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Estado-Membro de inscrição», o 
Estado-Membro em que o doente seja uma 
pessoa segurada;

h) «Estado-Membro de inscrição», o 
Estado-Membro em que o doente seja uma 
pessoa segurada. Se o paciente reside 
legalmente num Estado-Membro e não 
está segurado por nenhum sistema 
europeu de segurança social, mas é-lhe 
reconhecido o direito à prestação de 
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cuidados de saúde, o Estado-Membro de 
inscrição é o Estado-Membro de 
residência;

Or. es

Justificação

A proposta não contempla todas as situações de cidadãos a quem é reconhecido o direito à 
prestação de cuidados de saúde, que não coincidem necessariamente com o conceito de 
pessoa segurada.

Alteração 31
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 4 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-A) "Registos médicos do doente" ou 
"história clínica", o conjunto de 
documentos que contêm dados, pareceres 
e informações de qualquer natureza sobre 
a situação e a evolução clínica de um 
doente ao longo do processo de prestação 
de cuidados de saúde.

Or. es

Justificação

Uma vez que esta expressão é mencionada na proposta de directiva, é necessário incluir uma 
definição da mesma.



PE418.330v01-00 16/36 AM\764029PT.doc

PT

Alteração 32
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Capítulo II – título

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 33
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Responsabilidades das autoridades do 
Estado-Membro de tratamento

Responsabilidades do Estado-Membro de 
tratamento

Or. es

Justificação

Supressão por coerência com a modificação do título do Capítulo II.
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Alteração 34
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

O Estado-Membro de inscrição é competente para determinar não apenas os cuidados de 
saúde a pagar (último período do n.º 1 do artigo 6.º), como também o nível de reembolso e de 
co-pagamento aplicável a cada caso.
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Alteração 35
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Cuidados de saúde prestados noutro 

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 36
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Cuidados não hospitalares

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

Or. es

Justificação

Coerente com a proposta de alteração que visa incorporar um novo artigo 6.º-A. 

Alteração 37
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Para efeitos de reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro, em conformidade 
com a presente directiva, entende-se por 
«cuidados hospitalares» e cuidados 
especializados, segundo a definição da 
legislação do Estado-Membro de 
inscrição, os cuidados de saúde que são 
submetidos a planeamento, na medida em 
que pressupõem um internamento do 
doente pelo menos por uma noite ou 
exigem um elevado nível de especialização 
e de investimento em infra-estruturas ou 
equipamentos médicos ou implicam
cuidados de saúde que apresentam um 
risco concreto para o doente ou a 
população.

a) os cuidados de saúde que exigem o
internamento do doente pelo menos por 
uma noite.

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

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

Or. es

Justificação

A definição apresentada na proposta da Comissão é obsoleta e não toma em consideração a 
realidade das condições em que se prestam actualmente cuidados hospitalares e 
especializados.

Alteração 38
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

A proposta de Directiva invade competências relativas à organização sanitária que, nos 
termos do artigo 152.º TCE, são da exclusiva competência dos Estados-Membros, o que 
implica a violação do princípio de subsidiariedade. 
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Alteração 39
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
prever um sistema de autorização prévia 
para reembolso pelo seu sistema de 
segurança social dos custos dos cuidados 
hospitalares prestados noutro Estado-
Membro, quando estejam preenchidas as 
seguintes condições:

3. O Estado-Membro de inscrição pode 
assumir os custos dos cuidados 
hospitalares e dos cuidados especializados 
(segundo a definição do Estado-Membro 
de inscrição), em conformidade com o n.º 
1, que tenham sido prestados noutro 
Estado-Membro, sempre que se obtenha a 
autorização prévia.

a) o tratamento seria suportado pelo 
respectivo sistema de segurança social, se 
fosse realizado no território nacional, e
b) o sistema procura fazer face à saída de 
doentes que decorre da aplicação do 
presente artigo e evitar que essa situação 
afecte seriamente ou venha a afectar 
seriamente:
i) o equilíbrio financeiro do sistema de 
segurança social desse Estado Membro 
e/ou 
ii) o planeamento e a racionalização 
levados a cabo no sector hospitalar (para 
evitar a sobrecapacidade dos hospitais, o 
desequilíbrio na oferta de cuidados 
hospitalares e o desperdício logístico e 
financeiro), a manutenção de serviços 
médicos e hospitalares equilibrados e 
acessíveis a todos e/ou a capacidade de 
tratamento ou competência médica no 
território do Estado-Membro em causa.

Or. es

Justificação

Al proponerse la supresión del apartado 2, pasaría éste a ser el nuevo apartado 2.

Se propone que sean las autoridades sanitarias nacionales las que se encarguen (mediante 
una autorización previa) de garantizar que se prestará a los ciudadanos una asistencia 
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sanitaria prestada por profesionales sanitarios y en centros sanitarios con niveles adecuados 
de calidad y seguridad. 

La autorización previa constituye una garantía para los ciudadanos que se desplazan, ya que 
la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre las posibles opciones de tratamiento 
en el propio EM y en otros EEMM.

Alteração 40
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Esta alteração é proposta para manter a coerência com a alteração anterior A supressão do 
n.º 2 implicará que este número passe a ser o novo n.º 3.

Alteração 41
Manuel Medina Ortegaes

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. O Estado-Membro de inscrição
publicará a lista dos hospitais e serviços de 
cuidados especializados, bem como toda a 
informação relevante sobre os sistemas de 
autorização prévia aplicados nos termos do 
disposto no n.º 2.

Or. es
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Justificação

Propõe-se que o conteúdo do n.º 5 seja transferido para o final do artigo 8.º, a incluir num 
novo número que, face à supressão do n.º 2, passaria a ser o novo n.º 8.

Alteração 42
Manuel Medina Ortega

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Justificação

Nuevo apartado 5 bis, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Es más, la Proposta de directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación 
de sistemas de seguridad social, creando dos sistemas paralelos para la atención sanitaria 
transfronteriza. Con ello, la propuesta crea inseguridad jurídica. 
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Alteração 43
Manuel Medina Ortega

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

Texto da Comissão Alteração

5-B. O Estado-Membro de inscrição 
deverá especificar previamente, e de 
forma transparente, os critérios aplicados 
para recusar a autorização prévia, tendo 
em conta considerações primordiais de 
interesse geral.

Or. es

Justificação

Nuevo apartado 5 ter, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Además de invadir competencias exclusivas de los EEMM, la Proposta de directiva puede 
generar inequidades entre unos pacientes y otros. 

Introducir el derecho de reembolso para una minoría de pacientes (los que son atendidos en 
otro EM) generaría desigualdades con la gran mayoría de pacientes que son atendidos en su 
propio país. De ahí la necesidad de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado Miembro emisor y también de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM, 

Alteração 44
Manuel Medina Ortega

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

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

O novo número 5-C surge na sequência da supressão do n.º 2.

Só se garante que os cuidados prestados respeitem os necessários níveis de qualidade e de 
segurança se forem os profissionais da saúde a decidir quais os profissionais e centros que 
prestarão os cuidados. Se fosse o doente a decidir poderiam ocorrer situações de prestação 
desnecessária de cuidados de saúde (sobretudo em casos de prestadores privados de 
cuidados de saúde). 

É fundamental manter a situação actual para garantir a prestação de cuidados de saúde 
como serviço público.

Alteração 45
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Estado-Membro de inscrição deve 
assegurar que os procedimentos 
administrativos relativos à utilização de 
cuidados de saúde noutro Estado-Membro, 
no que respeita à autorização prévia 
referida no n.º 2 do artigo 8.º, bem como à 
assunção dos custos desses cuidados de 
saúde, se baseiam em critérios objectivos e 
não discriminatórios, publicados
previamente, e que a sua aplicação é 
necessária e proporcionada ao objectivo a 
alcançar.
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Or. es

Justificação

Por razões de clareza jurídica entre a directiva e o regulamento.

Alteração 46
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Es fundamental que se mantenga la situación actual, según la cual son los profesionales 
sanitarios del sector público (especialmente los de atención primaria, en su figura de gate-
keepers del sistema) los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM, con lo cual se evitarían situaciones de asistencia sanitaria 
innecesaria. 

La autorización previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su 
derecho a  ejercer la movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una 
garantía para los ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede 
ayudarles a decidir sobre las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros 
EEMM. Podrá orientarse al ciudadano para que reciba el tratamiento que resulte necesario y 
pueda garantizarse que se prestará en condiciones de seguridad y calidad suficientes.
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Alteração 47
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Além disso, os Estados-Membros devem 
especificar previamente, e de forma 
transparente, os critérios de recusa da 
autorização prévia referida no n.º 3 do 
artigo 8.º.

Suprimido

Or. es

Justificação

Este texto já foi contemplado na alteração proposta ao artigo 8.º (novo número 6). Propõe-se 
a sua supressão por razões de redundância.

Alteração 48
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. es
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Justificação

Coerente com a alteração ao n.º 2 do artigo 9.º.

Alteração 49
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros garantirão que 
quaisquer decisões administrativas 
relacionadas com a utilização de cuidados 
de saúde noutro Estado-Membro possam 
ser objecto de recurso administrativo e 
contestadas judicialmente, incluindo 
através da adopção de medidas cautelares.

3. Os Estados-Membros garantirão que 
quaisquer decisões administrativas 
relacionadas com a utilização de cuidados 
de saúde noutro Estado-Membro possam 
ser objecto de recurso administrativo e 
contestadas judicialmente, incluindo 
através da adopção de medidas cautelares.
Os Estados-Membros promoverão o 
desenvolvimento de um sistema 
extrajudicial de resolução de litígios à 
escala internacional, para os litígios 
relacionados com os cuidados de saúde 
transfronteiriços.

Or. es

Justificação

Por razões de coerência com alterações anteriores: devido à supressão dos n.ºs 3 e 4 do 
artigo 5.º, o n.º 5 deste artigo passará a ser o n.º 3.

Propõe-se o aditamento de uma frase, retirada do n.º 2, alínea d), do artigo 12.º, por se 
considerar que cabe aos Estados-Membros, e não aos pontos de contacto nacionais para os 
cuidados de saúde transfronteiriços, tomar esta medida.  
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Alteração 50
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros de inscrição 
garantirão a existência de mecanismos para 
fornecer aos doentes, a seu pedido, 
informação sobre a prestação de cuidados 
de saúde nos outros Estados Membros, e os 
termos e condições aplicáveis, incluindo 
em caso de danos causados pelos cuidados 
de saúde recebidos noutro Estado-
Membro. 

1. Os Estados-Membros de inscrição 
garantirão a existência de mecanismos para 
fornecer aos doentes, a seu pedido, 
informação sobre a prestação de cuidados 
de saúde a nacionais de outros Estados 
Membros, e os termos e condições 
aplicáveis, incluindo em caso de danos 
causados pelos cuidados de saúde 
recebidos nos seus próprios territórios.

Or. es

Justificação

Este artigo impõe aos Estados-Membros a obrigação de fornecer informação sobre dados na 
posse de outros Estados-Membros, o que pressupõe uma sobrecarga excessiva para os 
primeiros. Por outro lado, para que a informação fosse útil para os cidadãos, seria 
necessário uma actualização permanente, o que não parece viável. Consideramos que basta 
que cada Estado-Membro se responsabilize pelo fornecimento de informação relativa aos 
cuidados de saúde prestados no seu próprio território.

Alteração 51
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode estabelecer um 
formato uniforme para a informação prévia 
referida no n.º 1, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
19.º.

3. Os Estados-Membros, com o apoio da
Comissão, podem estabelecer um formato 
uniforme para a informação prévia referida 
no n.º 1, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
19.º.

Or. es
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Justificação

Não é aceitável que a Comissão possa impor um formato comunitário uniforme; pelo 
contrário, devem ser os Estados-Membros a chegar a acordo sobre a sua elaboração, 
podendo, para tal, beneficiar do apoio da Comissão.

Alteração 52
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) facultar e divulgar informação aos 
doentes, em particular sobre os direitos 
relacionados com os cuidados de saúde 
transfronteiriços e as garantias de 
qualidade e segurança, a protecção dos 
dados pessoais, os procedimentos de 
reclamação e reparação disponíveis para os 
cuidados de saúde prestados noutro
Estado-Membro, e os termos e condições 
aplicáveis;

a) facultar e divulgar aos doentes 
nacionais de outros Estados-Membros, a 
seu pedido, informação, em particular 
sobre os direitos relacionados com os 
cuidados de saúde transfronteiriços e as 
garantias de qualidade e segurança, a 
protecção dos dados pessoais, os 
procedimentos de reclamação e reparação 
disponíveis para os cuidados de saúde 
prestados no próprio Estado-Membro, e os 
termos e condições aplicáveis;

Or. es

Justificação

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.
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Alteração 53
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) ajudar os doentes a proteger os seus 
direitos e obter uma reparação apropriada 
em caso de danos causados pela utilização 
de cuidados de saúde noutro Estado-
Membro; em particular, o ponto de 
contacto nacional informará os doentes 
sobre as opções disponíveis para resolver 
qualquer litígio, ajudará a identificar o 
sistema extrajudicial de resolução de 
litígios mais apropriado a cada caso e, se 
necessário, assistirá os doentes no 
acompanhamento dos litígios;

b) ajudar os doentes nacionais de outros 
Estados-Membros, a seu pedido, a 
proteger os seus direitos e obter uma 
reparação apropriada em caso de danos 
causados pela utilização de cuidados de 
saúde no próprio Estado-Membro; em 
particular, o ponto de contacto nacional 
informará os doentes nacionais de outros 
Estados-Membros, a seu pedido, sobre as 
opções disponíveis para resolver qualquer 
litígio, ajudará a identificar o sistema 
extrajudicial de resolução de litígios mais 
apropriado a cada caso e, se necessário, 
assistirá os doentes no acompanhamento 
dos litígios;

Or. es

Justificação

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.
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Alteração 54
Manuel Medina Ortega

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

Texto da Comissão Alteração

d) promover o desenvolvimento de um 
sistema extrajudicial de resolução de 
litígios à escala internacional, para os 
litígios relacionados com os cuidados de 
saúde transfronteiriços.

Suprimido

Or. es

Justificação

Propõe-se a supressão desta alínea e a sua inclusão no n.º 5 do artigo 9.º (ver alteração 
anterior), por se considerar que cabe aos Estados-Membros, e não aos pontos de contacto 
nacionais para os cuidados de saúde transfronteiriços, tomar esta medida. 

Alteração 55
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O ponto de contacto nacional no 
Estado-Membro de inscrição facultará 
aos doentes, a seu pedido, o contacto dos 
pontos de contacto nacionais de outros 
Estados-Membros. 

Or. es

Justificação

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
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relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Alteração 56
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. De acordo com o procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 19.º, a Comissão 
adoptará:

3. De acordo com o procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 19.º, os Estados-
Membros, como apoio da Comissão, 
adoptarão:

a) as medidas necessárias para a gestão da 
rede de pontos de contacto nacionais 
prevista neste artigo;

a) as medidas necessárias para a gestão da 
rede de pontos de contacto nacionais 
prevista neste artigo;

b) a natureza e o tipo de dados que deverão 
ser recolhidos e trocados no âmbito desta 
rede;

b) a natureza e o tipo de dados que deverão 
ser recolhidos e trocados no âmbito desta 
rede;

c) orientações sobre a informação aos 
doentes prevista na alínea a) do n.º 2 do 
presente artigo.

c) orientações sobre a informação aos 
doentes prevista na alínea a) do n.º 2 do 
presente artigo.

Or. es

Justificação

Não é aceitável que seja a Comissão a tomar estas medidas; pelo contrário, os Estados-
Membros devem chegar a acordo sobre a sua adopção, podendo, para tal, beneficiar do 
apoio da Comissão.

Alteração 57
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Para facilitar a aplicação do n.º 1, a 2. Para facilitar a aplicação do n.º 1, os 
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Comissão adoptará: Estados-Membros, com o apoio da
Comissão, adoptarão:

Or. es

Alteração 58
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) medidas que permitam a um 
farmacêutico ou outro profissional de 
saúde verificar a autenticidade da receita 
médica e se a receita foi emitida noutro 
Estado-Membro por uma pessoa 
autorizada, desenvolvendo um modelo 
comunitário de receita médica e 
promovendo a interoperabilidade das 
receitas electrónicas;

a) medidas que permitam a um 
farmacêutico ou outro profissional de 
saúde verificar a autenticidade da receita 
médica e se a receita foi emitida noutro 
Estado-Membro por uma pessoa 
autorizada, desenvolvendo um modelo 
comunitário de receita médica, definindo 
quais os dados necessários para a sua 
validade e os requisitos linguísticos e 
promovendo a interoperabilidade das 
receitas electrónicas e a confidencialidade 
dos dados do doente;

Or. es

Justificação

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.



AM\764029PT.doc 35/36 PE418.330v01-00

PT

Alteração 59
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) medidas para garantir que os 
medicamentos prescritos num Estado-
Membro e fornecidos noutro Estado-
Membro estejam correctamente 
identificados e que a informação destinada 
aos doentes sobre esse produto é 
compreensível;

b) medidas para garantir que os 
medicamentos prescritos num Estado-
Membro e fornecidos noutro Estado-
Membro estejam correctamente 
identificados e que a informação destinada 
aos doentes sobre esse produto é 
compreensível. Se a denominação do 
medicamento prescrito for um nome de 
fantasia ou uma marca, deverá ser 
igualmente indicada a Denominação 
Comum Internacional (DCI);

Or. es

Justificação

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Alteração 60
Manuel Medina Ortega

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) medidas para prever casos de 
possíveis substituições de medicamentos, 
nomeadamente situações de não 
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aprovisionamento e de urgência.

Or. es

Justificação

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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