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Alteração 440
Kartika Tamara Liotard

Proposta de directiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

O artigo 8.º é suprimido

Or. en

Justificação

Em conformidade com o artigo 152.º do Tratado CE, é da competência exclusiva dos 
Estados-Membros decidir como organizar e financiar os seus sistemas de cuidados de saúde, 
o que inclui a sua competência para definir o que deve ser considerado como cuidados 
hospitalares. A União Europeia e, em especial, a Comissão Europeia não dispõem de 
competências neste sector, motivo por que é indispensável que o artigo 8.º seja suprimido. 
Em segundo lugar, a proposta da Comissão sobre os regimes de autorização prévia relativos 
à prestação de cuidados hospitalares em outros Estados-Membros excede em muito a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, pelo que também tem de 
ser rejeitada.

Alteração 441
Iles Braghetto

Proposta de directiva
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Cuidados hospitalares e especializados Autorização prévia

Or. en

Justificação

A presente alteração reconhece que os sistemas de autorização prévia podem ser valiosos 
para os doentes, ao esclarecerem os interessados sobre questões como o reembolso a que têm 
direito e os custos que eles próprios têm de suportar, as disposições aplicáveis a quaisquer 
cuidados que posteriormente sejam necessários e o que deverá suceder, se algo correr mal. 



PE418.342v01-00 4/86 AM\764106PT.doc

PT

Essas considerações aplicam-se igualmente aos cuidados prestados em hospitais e em outros 
locais, à imagem e semelhança do que acontece com a necessidade de planificar os serviços e 
gerir os recursos financeiros para aqueles que têm a seu cargo a gestão dos sistemas de 
saúde.

Alteração 442
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Cuidados hospitalares e especializados Cuidados de saúde

Or. pl

Alteração 443
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 8

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 prestados
noutro Estado-Membro, em conformidade 
com a presente directiva, entende-se por 
«cuidados hospitalares e especializados» 
os cuidados de saúde, tal como definidos 
na legislação do Estado-Membro de 
inscrição, que são alvo de planeamento, 
na medida em que impliquem o 
internamento do doente pelo menos por 
uma noite ou requeiram a utilização de 
infra-estruturas ou equipamentos médicos 
altamente especializados e onerosos, ou 
impliquem tratamentos que apresentem 
um risco especial para o doente ou a 
população.

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



AM\764106PT.doc 5/86 PE418.342v01-00

PT

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 
investimento em infra-estruturas ou 
equipamentos médicos, ou 
- os cuidados de saúde que apresentam 
um risco especial para o doente ou a 
população.
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.
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 
subordinará à posse de autorização prévia 
o pagamento ou o reembolso dos custos 
dos cuidados hospitalares ou 
especializados prestados noutro Estado-
Membro, tal como definidos pelo Estado-
Membro de inscrição nos termos do n.º 1.

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 
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médicos e hospitalares equilibrados e
acessíveis a todos e/ou a capacidade de 
tratamento ou competência médica no 
território do Estado-Membro em causa.
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. A recusa de uma autorização prévia  
limitar-se-á ao que é necessário e 
proporcionado, e não deverá nunca 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária.

4-A. A autorização exigida nos termos do 
n.º 1  apenas pode ser indeferida se se 
considerar que a deslocação do 
interessado é susceptível de comprometer 
o seu estado de saúde ou a aplicação do 
tratamento médico.

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

Or. fr

Justificação

Atendendo a que a proposta inicial reconhece as diferenças entre os Estados-Membros em 
matéria de assunção dos cuidados de saúde pelos regimes de segurança social, não se 
afigura adequado que a lista dos cuidados hospitalares seja definida pelo procedimento de 
comitologia, tanto mais que este domínio é da estrita competência dos Estados-Membros, em 
virtude do princípio da subsidiariedade. Devem, contudo, ser definidos critérios comuns. 
Além disso, é preferível para os doentes que caiba ao Estado-Membro de inscrição 
determinar o diploma legal de que podem beneficiar.

Alteração 444
Marianne Thyssen

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 

1. Os cuidados hospitalares e os cuidados 
equiparados serão cobertos pelas 
disposições do Regulamento (CEE) n.º 
1408/71, não lhes sendo aplicáveis as 
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«cuidados hospitalares»: disposições do artigo 6.º. Os Estados-
Membros devem indicar o que se entende 
por «cuidados hospitalares» no âmbito da 
presente directiva. 

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

Os Estados-Membros elaborarão uma 
lista de tratamentos que exigem a 
utilização de infra-estruturas ou 
equipamentos médicos altamente 
especializados e onerosos, ou que 
apresentam um risco particular para os 
doentes ou a população, e que, por isso, 
são equiparados a cuidados hospitalares.

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 
investimento em infra-estruturas ou 
equipamentos médicos, ou 
os cuidados de saúde que apresentam um 
risco especial para o doente ou a 
população.

Or. nl

Justificação

Het amendement komt hieraan tegemoet door duidelijk te stellen dat voor ambulante zorg de 
de naast elkaar bestaande procedures (verordening en D&K-procedure) blijven bestaan. 
Voor ziekenhuiszorg is het belangrijk dat de procedure van de Verordening, met 
voorafgaande toestemming, te behouden als enige mogelijkheid. Dit is conform de 
rechtspraak van het Europees Hof, die welliswaar de nood aan voorafgaande toestemming 
een belemmering van het vrij verkeer noemt maar in alle gevallen tot nog toe heeft aanvaard 
dat deze vereiste kan gerechtvaardigd worden door noodzaak van planning en het financiële 
evenwicht van de stelsels voor sociale zekerheid. In geen enkel arrest is tot  not toe 
geoordeeld dat deze voorafgaande toestemming voor ziekenhuiszorg niet meer mogelijk is. 
Dit heeft te maken met de band die er is tussen deze toestemmingsprocedure en de 
mogelijkheid om het eigen gezondheidszorgaanbod, zeker voor dure zorgvormen, te kunnen 
plannen.
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Alteração 445
Åsa Westlund

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» os cuidados 
especializados planeados que requerem 
competências médicas e técnicas 
avançadas. Cada Estado-Membro 
determina quais os cuidados de saúde que 
devem ser considerados como cuidados 
especializados planeados.

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 
investimento em infra-estruturas ou 
equipamentos médicos, ou 

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

Or. sv

Justificação

É importante que a definição de cuidados hospitalares não tenha por base o critério, segundo 
o qual o doente é internado, pelo menos, por uma noite, pois esta definição é incorrecta.  A 
definição deve, pelo contrário, ter em conta em que medida se trata de um cuidado 
especializado que requer competências médicas e técnicas avançadas.
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Alteração 446
Christofer Fjellner

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»:

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 
investimento em infra-estruturas ou 
equipamentos médicos, ou

os cuidados de saúde altamente 
especializados e/ou que requerem infra-
estruturas ou equipamentos médicos, ou

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

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

Or. sv

Justificação

O critério relativo ao internamento por uma noite está fora de moda e pode ter efeitos 
prejudiciais para o desenvolvimento no sector dos cuidados de saúde. É além disso 
arbitrário( dado que os tratamentos que requerem que os pacientes sejam internados por 
uma noite variam, não só de país para país, como dentro de um mesmo país) e de difícil 
aplicação. A definição de cuidados hospitalares deve basear-se na natureza dos cuidados de 
saúde altamente especializados e/ou onerosos, independentemente de os pacientes serem ou 
não internados por uma noite.
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Alteração 447
Anja Weisgerber

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, são considerados 
cuidados hospitalares e especializados os 
cuidados de saúde que, segundo as 
disposições do Estado-Membro de 
inscrição em causa, obedeçam a uma 
programação em termos de assistência e 
necessidades em matéria de saúde, a fim 
de garantir nesse país uma assistência 
médica eficiente, económica e universal. 
Além de tratamentos que exigem o 
internamento do doente pelo menos por 
uma noite ou um elevado nível de 
especialização e de investimento em infra-
estruturas ou equipamentos médicos ou 
que apresentam um risco especial para o 
doente ou a população, os cuidados 
hospitalares e especializados poderão 
igualmente incluir os cuidados de saúde  
que, segundo os planos de assistência na 
saúde do Estado-Membro de inscrição em 
causa, requeiram, por outras razões, uma 
infra-estrutura planificada. 

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 
investimento em infra-estruturas ou 
equipamentos médicos ou
– os cuidados de saúde que apresentam 
um risco especial para o doente ou a 
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população.

Or. de

Justificação

A definição de "cuidados hospitalares e especializados" proposta é muito restritiva. No caso 
da Alemanha, tal definição não abrangeria os tratamentos hospitalares em regime de semi-
internamento ou externo, nem o tratamento de doentes com perturbações do foro psíquico em 
hospitais de dia .   
A determinação dos cuidados hospitalares que necessitam de ser programados é da 

competência exclusiva dos Estados-Membros.

Alteração 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 que 
se encontre prescrita na legislação do 
Estado-Membro de inscrição, os cuidados 
de saúde que são submetidos a 
planeamento, na medida em que 
pressuponham o internamento do doente 
pelo menos por uma noite ou exijam a 
utilização de uma infra-estrutura médica 
ou de equipamentos médicos altamente 
especializados e onerosos, ou 
pressuponham 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 
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unicamente:
- os cuidados de saúde que exigem um 
elevado nível de especialização e de 
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 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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»:

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

a) os cuidados de saúde altamente 
especializados e/ou que exigem a 
utilização de infra-estruturas ou 
equipamentos médicos onerosos, 

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: 

b) os cuidados de saúde que apresentam 
um risco especial para o doente ou a 
população, ou

- os cuidados de saúde que exigem um 
elevado nível de especialização e de 
investimento em infra-estruturas ou 
equipamentos médicos, ou 

c) outros tratamentos que, devido à 
natureza da doença, é preferível efectuar 
num hospital.
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- os cuidados de saúde que apresentam um 
risco especial para o doente ou a 
população. 

Or. da

Alteração 450
Linda McAvan

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» os cuidados de 
saúde tal como definidos na lista do 
Estado-Membro de inscrição e limitados 
aos domínios de:

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

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

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: 

b) a) os cuidados de saúde altamente 
especializados e/ou que exigem a 
utilização de infra-estruturas ou 
equipamentos médicos onerosos; ou

- os cuidados de saúde que exigem um 
elevado nível de especialização e de 
investimento em infra-estruturas ou 
equipamentos médicos, ou 

b-A) os cuidados de saúde que apresentam 
um risco especial para o doente ou a 
população.

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

Or. en

Justificação

As diferenças entre os Estados-Membros em matéria de direitos e práticas clínicas significam 
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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. Os 
pacientes devem ter a possibilidade de consultar uma lista dos tratamentos para os quais o 
sistema nacional exige uma autorização prévia.

Alteração 451
Colm Burke

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, a definição de
«cuidados hospitalares» é limitada a:

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

- os cuidados de saúde que exigem o 
internamento do doente pelo menos por 
uma noite, ou os cuidados de saúde que 
exigem um elevado nível de especialização 
e de investimento em infra-estruturas ou 
equipamentos médicos, ou

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 apresentam um 
risco especial para o doente ou a 
população.

- os cuidados de saúde que exigem um 
elevado nível de especialização e de 
investimento em infra-estruturas ou 
equipamentos médicos, ou 
- os cuidados de saúde que apresentam um 
risco especial para o doente ou a 
população. 

Or. en

Justificação

Esta alteração visa completar a ideia inicial do relator por meio de uma definição de 
cuidados hospitalares que seja aceite como definição standard na teoria de gestão da saúde 
pública.



AM\764106PT.doc 15/86 PE418.342v01-00

PT

Alteração 452
Niels Busk

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»:

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

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: 

b) os cuidados de saúde que não requerem 
o internamento do doente pelo menos por 
uma noite, mas que: 

- os cuidados de saúde que exigem um 
elevado nível de especialização e de 
investimento em infra-estruturas ou 
equipamentos médicos, ou 

- exigem um elevado nível de 
especialização e de investimento em infra-
estruturas ou equipamentos médicos, ou 

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

- apresentam um risco especial para o 
doente ou a população.

Or. da

Alteração 453
Claude Turmes, Margrete Auken

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 

1. Para efeitos de reembolso dos custos 
relativos a cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro, em conformidade 
com a presente directiva, «cuidados 
hospitalares e especializados» incluirão, 
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«cuidados hospitalares»: pelo menos:
a) os cuidados de saúde que exigem o 
internamento do doente pelo menos por 
uma noite. 

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:

b) os cuidados de saúde que exigem um 
elevado nível de especialização e de 
investimento em infra-estruturas ou 
equipamentos médicos, ou os cuidados de 
saúde que apresentam um risco especial 
para o doente ou a população.

- os cuidados de saúde que exigem um 
elevado nível de especialização e de 
investimento em infra-estruturas ou 
equipamentos médicos, ou

(b-A) os cuidados de saúde para os quais 
seja necessário planeamento, a fim de 
manter o acesso universal, o preço 
abordável e a igualdade da distribuição 
territorial, controlar os custos e impedir 
qualquer desperdício significativo de 
recursos financeiros, técnicos e humanos. 

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

(b-B) os cuidados de saúde para doentes 
que sofrem de doenças crónicas e 
carecem de cuidados e/ou de 
medicamentos que não são fornecidos 
através dos canais correntes de 
distribuição, que não podem ser auto-
administrados e que, por conseguinte, 
necessitam de ser administrados ou 
fornecidos por unidades hospitalares ou 
especializadas.

Or. en

Justificação

Para ser coerente com o título deste artigo, os cuidados especializados são incluídos nesta 
alteração.

Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, a noção de 
cuidados hospitalares está inextrincavelmente ligada à necessidade de planificação.
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Alteração 454
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) os cuidados de saúde decorrentes da 
presença de um risco de vida, ou de um 
risco clinicamente previsível de dano 
permanente para a saúde do paciente. 

Or. pl

Alteração 455
Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) os cuidados de saúde que exigem o 
internamento do doente pelo menos por 
uma noite, ou que são definidos como tal 
na legislação do Estado-Membro de 
inscrição;

Or. en

Justificação

A definição de cuidados hospitalares facultada pela Comissão não corresponde à realidade 
dos serviços fornecidos na prática, como a cirurgia ambulatória. Para responder a essa 
realidade, a definição de cuidados hospitalares deve servir-se das definições dos Estados-
Membros de inscrição. 
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Alteração 456
Bill Newton Dunn

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os testes de diagnóstico, os exames 
de scanner e de raio-X que habitualmente 
são efectuados em relação com uma 
consulta sem internamento hospitalar são 
considerados como tratamentos não 
hospitalares se o facto de obter uma 
autorização prévia implicar para o 
paciente ter que voltar a cruzar a
fronteira.

Or. en

Justificação

O paciente não pode saber de antemão qual o diagnóstico que o profissional de saúde irá 
especificar. A actual redacção força efectivamente o paciente quer a pedir uma autorização 
prévia para a consulta ou para qualquer teste de diagnóstico, quer a pagar outra consulta.

Alteração 457
Thomas Ulmer

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. de
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Alteração 458
Marianne Thyssen

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. nl

Justificação

Ver justificação da alteração ao n.º 1 do artigo 8.º.

Alteração 459
Linda McAvan

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. en

Justificação

Esta alteração está relacionada com uma alteração anterior ao n.º 1 do artigo 8.º. As 
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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.  Os 
pacientes devem ter a possibilidade de consultar uma lista dos tratamentos para os quais o 
sistema nacional exige uma autorização prévia.

Alteração 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 usurpa competências relativas à organização da saúde que, nos 
termos do artigo 152.º TCE, são da exclusiva competência dos Estados-Membros, o que 
implica a violação do princípio de subsidiariedade. 

Alteração 461
Gyula Hegyi

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 

2. As listas serão elaboradas e 
regularmente actualizadas pelos 
Estados-Membros.
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adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 19.º.

Or. hu

Justificação

É importante ter em conta os pontos de vista dos diferentes Estados-Membros aquando da 
elaboração das listas, pelo que recomendamos que esta tarefa seja desempenhada, em 
primeiro lugar, pelos Estados-Membros e, em segundo lugar, pela Comissão, embora de 
forma diferente por cada Estado-Membro e com base nas suas recomendações.

Alteração 462
Åsa Westlund

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.

2. O Estado-Membro de inscrição 
determina qual o cuidado de saúde a 
considerar como cuidado hospitalar, de 
acordo com os critérios referidos no n.º 1, 
e comunica essa decisão à Comissão.

Or. sv

Justificação

Os Estados-Membros devem, com base nestes critérios, criar listas próprias sobre quais os 
cuidados a considerar como cuidados hospitalares e informar a Comissão. Para além de ter 
em conta a competência dos Estados-Membros no domínio dos cuidados de saúde, é mais 
gerível do que a "lista UE" inicialmente proposta.
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Alteração 463
Claude Turmes, Margrete Auken

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.

2. As autoridades competentes do Estado-
Membro de inscrição elaboram uma lista 
de cuidados considerados hospitalares, ou 
de tratamentos especializados, e 
transmitem-na à Comissão.

Or. en

Justificação

Atendendo ao facto de o Estado-Membro de inscrição ser responsável pela assunção dos 
custos, compete a esse Estado-Membro elaborar a lista dos cuidados hospitalares e 
especializados.

Alteração 464
Karin Jöns

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.

2. Os Estados-Membros elaborarão as 
respectivas listas nacionais, as quais serão 
regularmente actualizadas. 

Or. de
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Alteração 465
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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.

2. A lista será elaborada e poderá ser 
regularmente actualizada pela Comissão. 
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são aprovadas 
pelo procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do artigo 
19.º. Aquando da elaboração da lista, a 
Comissão terá em conta a posição 
especial das redes europeias de referência 
referidas no artigo 15.º. 

Or. nl

Alteração 466
Frieda Brepoels

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.

2. A lista será elaborada e regularmente 
actualizada pela Comissão. Estas medidas, 
que têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do artigo 
19.º

Or. nl

Justificação

"It is still unclear; however, when the “specific list” will be available and when and with 
what frequency it will be updated. It is extremely important to update it frequently since the 
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technological innovation rate in the healthcare industry is very high. If the list is not regularly 
updated, a new cost-intensive medical treatment may enter the market and fall under the 
“non-hospital care” regulation that, as seen, does not require prior authorisation. If this 
technology is not rapidly introduced in the list, it may seriously undermine the financial 
balance of Member States.", Study "Patient Mobility in the European Union" of the 
Parliament's Policy Department, p. 22.

Alteração 467
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros não podem 
eximir-se a prestar assistência e devem 
cobrir na íntegra o custo do tratamento de 
um doente que se encontre em situação de 
emergência no respectivo território.   

Or. it

Justificação

Há que garantir a plena assistência aos doentes, onde quer que estes se encontrem em 
situação de emergência, em nome do princípio de solidariedade. 

Alteração 468
Dorette Corbey

Proposta de directiva

Artigo 8 – n.ºs 3 a 5

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 

3. O Estado-Membro de inscrição prevê
um sistema de autorização prévia para 
reembolso pelo seu sistema de segurança 
social dos custos dos cuidados hospitalares 
prestados noutro Estado-Membro, a menos 
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seguintes condições: que:
a) o tratamento seria suportado pelo 
respectivo sistema de segurança social, se 
fosse realizado no território nacional, e

a) o tratamento não possa ser realizado a 
tempo no território nacional devido à 
existência de listas de espera demasiado 
longas; ou

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:

a-A) a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços seja a forma mais eficaz 
de organizar os serviços de saúde para a 
população local, especialmente nas 
regiões fronteiriças; ou

i) o equilíbrio financeiro do sistema de 
segurança social desse Estado-Membro 
e/ou

a-B) esteja em causa o tratamento de 
doenças raras; 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.

a-C) a prestação de cuidados de saúde se 
baseie em contratos entre seguradoras do 
sector dos cuidados de saúde e instituições 
de saúde no estrangeiro.

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.
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. Os Estados-Membros adoptarão 
disposições de execução que incluam 
precisões sobre as alíneas a-B) e a-C) do 
n.º 3 e comunicá-las-ão à Comissão. 

Or. nl

Justificação

A autorização prévia deve ser a regra geral. No entanto, a prestação de cuidados de saúde 
transfronteiriços deve ser garantida sem objecções e fácil de organizar em caso de listas de 
espera demasiado longas ("atrasos indevidos"), para os doentes nas regiões fronteiriças e 
doentes com doenças raras e no caso da prestação de cuidados no âmbito de um contrato. 
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Alteração 469
Marianne Thyssen

Proposta de directiva
Artigo 8 – 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:

Suprimido

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. nl

Justificação

Ver justificação da alteração ao n.º 1 do artigo 8.º.
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Alteração 470
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 8 – 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 
condicionar à posse de autorização prévia
o reembolso dos custos dos cuidados 
hospitalares e especializados, que como tal 
tenha definido nos termos do n.º 1, que 
sejam prestados noutro Estado-Membro.  

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. de

Justificação

Segundo a proposta de directiva, a prestação de cuidados de saúde no estrangeiro em regime 
de internamento só poderia ficar condicionada a autorização prévia se fosse feita a 
demonstração detalhada de que, de outro modo, adviria um dano para as próprias estruturas 
de prestação de cuidados do Estado-Membro.    Contudo, também sem uma demonstração 
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desta índole tem de ser deixado ao critério dos Estados-Membros a determinação dos 
sectores da assistência na saúde em que consideram indispensável que exista um 
planeamento das necessidades e o modo como o asseguram.  

Alteração 471
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 8 – 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 tem a 
possibilidade de prever um sistema geral 
de autorização prévia para reembolso pelo 
seu sistema de segurança social dos custos 
dos cuidados hospitalares e especializados 
prestados noutro Estado-Membro.

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. en
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Justificação

The provision on prior authorisation (paragraph 3) goes beyond the Commission’s 
competence as referred to in Article 152 EC Treaty. At present, patient mobility across 
Member States accounts for only a tiny proportion of all patients in the healthcare system. 
Under the directive however, one would expect patient mobility to increase, especially in 
border regions and for certain types of treatment such as elective surgery

A general system of prior authorisation for hospital treatment should be set up giving 
Member States the possibility to control and plan their entire healthcare systems. Member 
States of treatment would thus be more likely to receive payment for the services they 
provided, since patients would have received prior authorisation for the treatment from the 
Member State of affiliation.

Alteração 472
Iles Braghetto

Proposta de directiva
Artigo 8 – 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 
prever um sistema de autorização prévia 
para reembolso pelo seu sistema de 
segurança social dos custos dos cuidados 
hospitalares e de outros tratamentos 
especializados, tal como definidos por 
cada Estado-Membro.

(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 
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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. en

Justificação

A presente alteração reconhece que os sistemas de autorização prévia podem ser valiosos 
para os doentes, ao esclarecerem os interessados sobre questões como o reembolso a que têm 
direito e os custos que eles próprios têm de suportar, as disposições aplicáveis a quaisquer 
cuidados que posteriormente sejam necessários e o que deverá suceder, se algo correr mal. 
Os Estados-Membros deverão poder decidir as circunstâncias em que os sistemas de 
autorização prévia são obrigatórios para os doentes que procurem aceder a cuidados de 
saúde no estrangeiro, desde que tais sistemas obedeçam a critérios como a transparência e a 
proporcionalidade, sejam simples e inequívocos e dêem uma resposta em tempo útil aos 
pedidos apresentados.

Alteração 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva
Artigo 8 – 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 para estes prescrita 
pelo Estado-Membro de inscrição), em 
conformidade com o n.º 1, que tenham 
sido prestados noutro Estado-Membro, se 
tiver sido concedida 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 
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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

A autorização prévia poderia ser entendida pelos cidadãos como uma restrição ao  direito 
que lhes assiste de exercerem a mobilidade transfronteiriça, embora, na realidade, constitua 
uma garantia.

Se for o cidadão - e não os próprios profissionais da saúde - a decidir que profissionais lhe 
vão prestar os cuidados de saúde, não se garante que a assistência corresponda aos níveis de 
qualidade e de segurança necessários. É fundamental manter a situação em que é aos 
profissionais da saúde que cabe decidir, a fim de evitar circunstâncias em que não seja 
necessário efectuar tratamentos.  

Alteração 474
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 8 – 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 
prever um sistema de autorização prévia 
para reembolso pelo seu sistema de 
segurança social dos custos dos cuidados 
hospitalares prestados num outro Estado-
Membro. 

a) o tratamento seria suportado pelo 
respectivo sistema de segurança social, se 
fosse realizado no território nacional, e
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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. sv

Justificação

As decisões relativas aos cuidados de saúde devem, essencialmente, ser tomadas pelos 
Estados-Membros. Tal deve aplicar-se também às decisões referentes a um sistema de 
autorização prévia.

Alteração 475
Niels Busk

Proposta de directiva
Artigo 8 – 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 
prever um sistema de autorização prévia 
para reembolso pelo seu sistema de 
segurança social dos custos dos cuidados 
hospitalares prestados noutro Estado-
Membro.

a) o tratamento seria suportado pelo 
respectivo sistema de segurança social, se 
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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. da

Justificação

Convém que sejam os próprios Estados-Membros a poder definir critérios para a autorização 
prévia e as possibilidades de recusa dessa autorização, desde que seja oferecido ao doente 
um tratamento dentro de um prazo razoável do ponto de vista médico.

Alteração 476
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.ºs 3 e 3-A (novo)

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 
sujeitar a uma autorização prévia o 
reembolso dos custos dos cuidados 
hospitalares e especializados prestados 
noutro Estado-Membro, tal como definidos 
pelo Estado-Membro de inscrição em 
conformidade com o n.º 1. O Estado-
Membro de inscrição deverá especificar 
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previamente e de uma forma transparente 
os critérios aplicados para que seja 
rejeitada a autorização prévia, no que 
respeita a considerações primordiais de 
interesse geral. A autorização prévia pode 
ser rejeitada nomeadamente pelos 
seguintes motivos:

a) o tratamento seria suportado pelo 
respectivo sistema de segurança social, se 
fosse realizado no território nacional, e 
ainda 

i) o segurador ou o comissário não tem 
provas de que o tratamento é clinicamente 
necessário; 

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:

(ii) o segurador ou o comissário 
determinou que o doente não tem direito 
ao tratamento em questão;

(i) o equilíbrio financeiro do sistema de 
segurança social desse Estado-Membro 
e/ou 

(iii) o segurador ou o comissário 
considera que existe um risco clínico para 
o doente ou para a saúde pública se 
aquele se deslocar ao estrangeiro, ou que 
o dispositivo existente em matéria de 
acompanhamento médico após o 
tratamento não é adaptado; 

(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. 

(iv) quando o segurador ou o comissário 
tiverem elementos que provam que o 
prestador de cuidados a que o paciente 
deseja recorrer para tratamento tem 
comportamentos negligentes ou 
fraudulentos.  

3-A. Os Estados-Membros podem também 
rejeitar os pedidos quando os pacientes 
podem obter o tratamento em tempo 
oportuno no Estado-Membro de inscrição 
e que há elementos que provam que a 
mobilidade da paciente prejudica, ou é 
susceptível de prejudicar, a 
disponibilização de certos tratamentos, 
quer a nível nacional, quer a o nível local. 

Or. en
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Justificação

Esta alteração pretende clarificar quais as situações em que uma autorização prévia pode ser 
aplicada para um tratamento noutro Estado-Membro e as razões de recusa da autorização 
prévia. 

Alteração 477
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 8 – 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 
exigir uma autorização prévia para 
reembolso pelo seu sistema de segurança 
social dos custos dos cuidados hospitalares 
e especializados prestados noutro Estado-
Membro:

a) o tratamento seria suportado pelo 
respectivo sistema de segurança social, se 
fosse realizado no território nacional, e 
ainda
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

a) para proteger o equilíbrio financeiro e a 
sustentabilidade 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.

b) para proteger o planeamento e a 
racionalização levados a cabo no sector da 
saúde, a fim de manter o acesso universal, 
o preço abordável e a igualdade da 
distribuição territorial, controlar os custos 
e impedir qualquer desperdício 
significativo de recursos financeiros, 
técnicos e humanos.

Or. en
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Justificação

É importante velar por que exista sempre um sistema de autorização prévia para garantir aos 
pacientes a cobertura financeira do tratamento recebido noutro Estado-Membro, 
independentemente da natureza dos cuidados de saúde em causa. Um sistema de autorização 
prévia que responde a este objectivo é visado nos Regulamentos 1408/71 e 883/2004. Por 
conseguinte, a expressão "prever um sistema de autorização prévia" presta-se a confusões. 
Esta alteração retoma a formulação utilizada na jurisprudência do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias.

Alteração 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 8 – 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 
prever um sistema geral 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:

a) o tratamento seria suportado pelo 
respectivo sistema de segurança social, se 
fosse realizado no território nacional, e 

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:

b) o sistema procura fazer face à saída de 
doentes que decorre da aplicação do 
presente artigo e evitar que essa situação 
afecte ou venha a afectar:

i) o equilíbrio financeiro do sistema de 
segurança social desse Estado-Membro 
e/ou 

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 

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 
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território do Estado-Membro em causa. território do Estado-Membro em causa.

Or. da

Alteração 479
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se tal for considerado adequado 
para impedir uma maior disseminação de 
bactérias multi-resistentes.

Or. sv

Alteração 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Contudo, nenhuma disposição nesta 
directiva exige que os prestadores e/ou 
sistemas de cuidados de saúde tenham de 
aceitar tratamentos já planeados ou dar 
prioridade aos doentes de outros Estados-
Membros em detrimento de outros doentes 
com necessidades de saúde semelhantes, 
nomeadamente aumentando o tempo de 
espera para um determinado tratamento.

Or. en

Justificação

O recurso a cuidados de saúde no estrangeiro por parte de pacientes individuais é susceptível 
de afectar o planeamento, a organização e a viabilidade financeira não somente dos sistemas 
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de cuidados de saúde do Estado-Membro de inscrição mas também os do Estado-Membro de 
tratamento. Os Estados-Membros deveriam pois ter o direito de tomar medidas a fim de 
garantir que o afluxo de pacientes de outros Estados-Membros não se faça em detrimento dos 
outros pacientes.

Alteração 481
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em qualquer caso, será concedida 
uma autorização prévia sempre que o 
paciente tiver necessidade de tratamento 
médico normalmente prestado pelo 
sistema de segurança social do Estado-
Membro de inscrição e o tratamento não 
puder ser prestado no Estado-Membro de 
inscrição dentro de um prazo justificável 
do ponto de vista médico, nos termos do 
Regulamento n. º 1408/71 e do 
Regulamento n. º 883/2004.

Or. en

Justificação

É importante salientar aqui os limites do alcance deste artigo resultantes da aplicação dos 
Regulamentos n.ºs 1408/71 e 883/2004.

Alteração 482
Claude Turmes, Margrete Auken

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 requisito de autorização prévia deverá 
limitar-se ao que é necessário e 
proporcionado para permitir que o Estado-
Membro organize e preste cuidados de 
saúde seguros e de alta qualidade no seu 
território, em conformidade com os 
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princípios do acesso universal, da 
solidariedade, da acessibilidade, da 
igualdade da distribuição territorial e do 
controlo democrático, e não deverá nunca 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária.

Or. en

Justificação

É importante assegurar que exista sempre um sistema de autorização prévia para garantir 
aos pacientes a cobertura financeira do tratamento recebido noutro Estado-Membro, 
independentemente do tipo de assistência de que se trate. Um sistema de autorização prévio 
que responde a este objectivo é visado nos Regulamentos 1408/71 e 883/2004. Por 
conseguinte, a expressão "prever um sistema de autorização prévia" presta-se a confusões. 
Esta alteração retoma a formulação utilizada na jurisprudência do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias.

Alteração 483
Linda McAvan

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 não 
deve constituir um meio de discriminação 
arbitrária.

Or. en

Justificação

Os termos 'necessário e proporcionado' não são juridicamente inequívocos e poderiam dar 
origem a novos processos no TJCE.
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Alteração 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 não 
deverá nunca constituir um meio de 
discriminação arbitrária.

Or. da

Alteração 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

A presente alteração é proposta no intuito de assegurar a coerência com a alteração 
anteriormente apresentada ao mesmo artigo.
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Alteração 486
Åsa Westlund

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. sv

Alteração 487
Niels Busk

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. da

Alteração 488
Marianne Thyssen

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 

4. O sistema de autorização prévia referido 
no n.º 1 deverá limitar-se ao que é 
necessário e proporcionado para evitar esse 
impacto e não deverá nunca constituir um 
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discriminação arbitrária. meio de discriminação arbitrária.

Or. nl

Justificação

Ver justificação da alteração ao n.º 1 do artigo 8.º.

Alteração 489
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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
aplicar-se-á sem prejuízo do disposto no 
n.º 2 do artigo 3.º e deverá limitar-se ao 
que é necessário e proporcionado para 
evitar esse impacto e não deverá nunca 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária.

Or. nl

Alteração 490
Dagmar Roth-Behrendt

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 para evitar esse impacto, 
basear-se em critérios justos, claros e 
transparentes e não deverá nunca 
constituir um meio de discriminação 
arbitrária.

Or. en
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Justificação

Se os Estados-Membros optarem por instaurar a autorização prévia, esta deve assentar em 
critérios equitativos, claros e transparentes. O sistema daí resultante dever ser funcional e 
rápido e não deve implicar prazos de espera insustentáveis para os pacientes (atrasos 
indevidos)

Alteração 491
Bill Newton Dunn

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 para evitar esse impacto e 
não deverá nunca constituir um meio de 
discriminação arbitrária. A presente 
directiva pressupõe o direito dos pacientes 
de optarem por cuidados de saúde 
transfronteiriços. A exigência de 
autorização prévia constitui a excepção, 
não a regra. Os pacientes que tencionam 
receber cuidados de saúde 
transfronteiriços deveriam informar a sua 
entidade nacional de cuidados de saúde 
para o caso de restrições estarem em 
vigor. É muito pouco provável que casos 
individuais ou um pequeno número de 
pacientes que procuram cuidados de 
saúde transfronteiriços ameacem o bom 
funcionamento do sistema nacional de 
cuidados de saúde ou o seu 
financiamento. Os Estados-Membros 
devem tornar públicos os critérios na base 
dos quais exigem uma autorização prévia 
e fazer uma distinção clara entre os 
factores médicos, administrativos e 
financeiros. 

Or. en
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Justificação

Alterações anteriores à proposta de directiva relativa à autorização prévia preconizavam 
uma intervenção do Estado apenas se interesses estratégicos estivessem ameaçados, e não 
numa base casuística. Além disso, como os reembolsos são limitados aos custos de 
tratamentos aprovados pelo Estado, uma autorização prévia sistemática representaria uma 
carga suplementar inútil para os recursos disponíveis, e seria potencialmente desfavorável 
para os pacientes. Para efeito de clareza para os doentes, a presente alteração estabelece um 
padrão mínimo claro que se coaduna com as salvaguardas fundamentais para os Estados-
Membros.

Alteração 492
John Bowis

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 para evitar esse impacto e 
não deverá nunca constituir um meio de 
discriminação arbitrária ou um obstáculo à 
livre circulação de pessoas. Sob reserva 
dos processos de arbitragem do Estado-
Membro de inscrição, os pacientes que 
sofrem de doenças raras deveriam ter o 
direito de escolher onde aceder a cuidados 
de saúde, sem dever pedir uma 
autorização prévia. 

Or. en

Alteração 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando uma autorização prévia foi 
pedida e deferida, o Estado-Membro de 
inscrição vela por que os pacientes 
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tenham a pagar antecipadamente apenas 
as despesas que teriam de pagar dessa 
forma se os cuidados fossem dispensados 
no âmbito do sistema de saúde do seu 
Estado-Membro de inscrição. Os Estados-
Membros deveriam procurar que os 
créditos destinados à liquidação de 
qualquer outro tipo de despesas sejam 
transferidos directamente entre os 
organismos pagadores e os prestadores de 
cuidados. 

Or. en

Alteração 494
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O sistema de autorização prévia e as 
eventuais restrições ao direito dos doentes 
a cuidados de saúde transfronteiriços não 
podem ser gerais, mas devem, em cada 
caso, dizer respeito a métodos de 
tratamento específicos.

Or. sv

Justificação

Para facilitar a definição de quais as autorizações prévias compatíveis com o n.º 3, alínea a) 
e/ou 3.º, alínea b), do artigo 8.º, é importante especificar os métodos de tratamento que 
requerem uma autorização prévia. Tal aumenta a fiabilidade da legislação, reduzindo os 
erros de interpretação. Os Estados-Membros são quem mais beneficia, uma vez que, desta 
forma, evitam futuros processos jurídicos e podem prestar informações mais claras aos seus 
cidadãos.
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Alteração 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 de hospitais e de serviços 
de cuidados de saúde especializados, bem 
como toda a informação relevante sobre os 
sistemas de autorização prévia aplicados 
nos termos do disposto no n.º 3.

Or. es

Alteração 496
Marianne Thyssen

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 publicará toda a 
informação relevante sobre os sistemas de 
autorização prévia aplicados nos termos do 
disposto no n.º 1. 

Or. nl

Justificação

 Ver justificação da alteração ao n.º 1 do artigo 8.º. 
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Alteração 497
Gyula Hegyi

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Se, para o financiamento dos 
cuidados de saúde, a legislação nacional 
do Estado-Membro de inscrição obrigar 
os doentes segurados a recorrerem a 
cuidados de saúde junto de um prestador 
de cuidados de saúde financiado pelo 
Estado, o Estado-Membro de inscrição só 
será obrigado a reembolsar o custo dos 
cuidados prestados no Estado-Membro de 
tratamento que o doente utilizou nas 
mesmas condições que as pessoas 
seguradas no Estado-Membro de 
tratamento.

Or. hu

Justificação

As pessoas seguradas que recorram a cuidados de saúde noutro Estado-Membro podem 
exigir ao Estado-Membro de inscrição o pagamento dos cuidados prestados por um operador 
privado no Estado-Membro de tratamento, mesmo que não tenham o direito de exigir o 
pagamento dos cuidados em causa no Estado-Membro de inscrição.

Alteração 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Nos Estados-Membros que possuam 
um sistema universal de saúde pública, a 
liberdade de escolha dos doentes que 
pretendam beneficiar desse sistema de 
saúde será regida pelo quadro normativo 
e processual do Estado-Membro de 
tratamento, porquanto é necessário 
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garantir a inexistência de discriminação 
positiva em benefício dos doentes de 
outros países.  

Or. es

Justificação

Todos os doentes que são tratados num dado país têm que beneficiar dos mesmos 
direitos e ficar sujeitos ao enquadramento jurídico vigente.   

Alteração 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Justificação

Novo n.º 5, em coerência com a alteração que visa suprimir o n.º 2 do artigo em apreço. A 
proposta de directiva colide com as normas vigentes em matéria de coordenação dos sistemas 
de segurança social. A sobreposição da Directiva e dos Regulamentos dá azo ao 
estabelecimento de dois sistemas paralelos no tocante aos cuidados de saúde 
transfronteiriços, o que permite que os doentes escolham um ou outro sistema.     Sendo 
assim,  a proposta cria insegurança jurídica.
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Alteração 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

5-B. O Estado-Membro de inscrição 
deverá especificar antecipadamente e de 
forma transparente os critérios para 
indeferir o pedido de concessão de 
autorização prévia, no contexto de 
considerações primordiais de interesse 
geral.

Or. es

Justificação

A proposta de directiva pode criar situações de desigualdade entre doentes. Alguns Estados-
Membros têm os seus serviços de saúde organizados de tal modo que  não é possível 
reconhecer o direito ao reembolso dos cuidados de saúde passíveis de serem programados 
fora do âmbito daqueles serviços.  Estabelecer este direito em benefício de uma minoria 
daria azo a desigualdades face à maior parte dos doentes. Torná-lo extensível a todos os 
doentes obrigaria a uma reorganização do sistema de saúde dos Estados-Membros em bases 
muito diferentes daquelas em que tem vindo a funcionar historicamente. Encontra-se em 
causa uma competência exclusiva dos Estados-Membros.

Alteração 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 efectuar 
o mesmo tratamento no seu território, 
dentro de um prazo que seja justificável, 
em termos médicos, tendo em conta o 
estado actual de saúde da pessoa em 
questão e a evolução provável da sua 
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doença.

Or. es

Justificação

Novo n.º 7, coerente com a supressão do n.º 2. Propõe-se que sejam as autoridades de saúde 
nacionais que se encarreguem (mediante autorização prévia) de garantir que sejam 
profissionais a prestar assistência na saúde aos cidadãos, em centros de saúde com níveis 
adequados de qualidade e segurança. É fundamental manter a situação em que os 
profissionais de saúde do sector público são quem decide da necessidade de cuidados de 
saúde dos doentes noutros Estados-Membros, a fim de evitar circunstâncias em que seja 
desnecessário efectuar tratamentos.

Alteração 502
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. O sistema de autorização prévia não 
se aplica em casos de doenças agudas e de 
emergências, que exigem resposta 
imediata. Derrogar-se-á ainda ao 
requisito de autorização prévia, em caso 
de transferência de um hospital para 
outro  num Estado-Membro diferente.

Or. de

Justificação

A autorização prévia não é exequível nos casos de doença aguda. As emergências devem ser 
tratadas de forma distinta, uma vez que em tais circunstâncias não pode ser obtida uma 
autorização prévia.  Também no caso dos pacientes hospitalizados, geralmente não é possível 
esperar pela assunção das despesas.
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Alteração 503
Claude Turmes, Margrete Auken

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Estado-Membro de tratamento 
pode adoptar as medidas apropriadas para 
acorrer à afluência de doentes e para 
impedir que o mesmo comprometa ou 
possa vir a comprometer gravemente o 
planeamento e a racionalização levados a 
cabo no sector hospitalar para evitar a 
sobrecapacidade dos hospitais, o 
desequilíbrio na prestação de cuidados 
hospitalares e o desperdício logístico e 
financeiro, a manutenção de serviços 
médicos e hospitalares equilibrados e 
acessíveis a todos ou a manutenção da 
capacidade de tratamento ou competência 
médica no território do Estado-Membro 
em causa. 
O Estado-Membro de tratamento abster-
se-á de qualquer discriminação em razão 
da nacionalidade e assegurará que as 
medidas restritivas da liberdade de 
circulação se limitem ao que seja 
necessário e proporcionado. 
O Estado-Membro de tratamento 
comunicará as medidas à Comissão.

Or. en

Justificação

O artigo 5 º da presente directiva estabelece as responsabilidades dos Estados-Membros de 
tratamento no caso da prestação de cuidados de saúde transfronteiriços. Embora os meios de 
controlo dos fluxos de pacientes pelo Estado-Membro de inscrição se encontram cobertos 
noutro lugar (no artigo 8 º), a presente directiva nada diz sobre as possibilidades de os 
Estados-Membros de tratamento no que toca ao controlo de grandes afluxos de pacientes, 
que podem afectar o seu sistema de saúde, e as possibilidades de assumirem as suas 
responsabilidades na área da saúde.
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Alteração 504
Jules Maaten

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os pacientes que sofrem de doenças 
raras não serão sujeitos a autorização 
prévia.

Or. en

Justificação

Num contexto global de escassez de conhecimentos e especialização a nível nacional, aos 
pacientes que sofrem de doenças raras, diagnosticadas e não diagnosticadas, deveria ser 
reconhecido o direito de escolher onde receber os cuidados de saúde, sem ter de pedir 
autorização prévia. Deveriam igualmente ter direito a que os seus cuidados, frequentemente 
caros, sejam pagos directamente pelo país de origem ao país onde os cuidados são 
dispensados (sem dever efectuar um pagamento prévio), mesmo e particularmente se os 
cuidados de que têm necessidade não existirem no país de inscrição, já que frequentemente é 
esta a razão que explica por que necessitam de deslocar-se ao estrangeiro.

Alteração 505
Jules Maaten

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

Texto da Comissão Alteração

5-B. Os pacientes que se encontram em 
lista de espera para um tratamento 
médico no seu Estado-Membro de 
inscrição e necessitam urgentemente de 
cuidados não deveriam estar sujeitos a 
autorização prévia.  

Or. en

Justificação

Os pacientes que se encontram numa lista de espera no seu país de residência e necessitam 
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urgentemente de cuidados deveriam ter o direito de procurar um tratamento em tempo útil 
noutro Estado-Membro sem estarem sujeitos a uma autorização prévia. Devem igualmente 
ter direito a que os seus cuidados, frequentemente caros, sejam pagos directamente pelo país 
de origem ao país onde os cuidados são dispensados (sem dever efectuar um pagamento 
prévio). 

Alteração 506
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposta de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.°-A
Cuidados de saúde especializados em 

centros de excelência hospitalar
1. Cumpre à Comissão e aos Estados-
Membros propiciar a coordenação entre 
centros de excelência hospitalar, 
nomeadamente com a finalidade de criar 
uma base de dados para os doentes que 
contenha informações sobre a 
disponibilidade de tratamentos naquelas 
estruturas, bem como a criação de redes 
apropriadas que garantam a realização de 
intercâmbios de profissionais, de 
informação, de utilização de 
equipamentos de alto nível tecnológico e a 
troca de boas práticas de tratamento dos 
doentes.     
2. Os Estados-Membros identificarão os 
organismos nacionais competentes para 
avaliar as características das patologias 
dos doentes e a necessidade de cuidados 
de saúde especializados, bem como para 
compilar listas de autorizações prévias 
para o tratamento em centros de 
excelência de um Estado-Membro que 
não seja o da residência.  Os organismos 
nacionais operarão em estreita 
coordenação com organismos homólogos, 
a nível regional e local, sempre que estes 
existam. O Estado-Membro de origem 
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garantirá, por conseguinte, as verbas 
necessárias para pagar o tratamento 
previamente autorizado.

Or. it

Justificação

Importa regulamentar e fomentar a coordenação e o estabelecimento de centros de 
excelência hospitalar.  

Alteração 507
Jules Maaten

Proposta de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Provedor europeu

Deverá existir um Provedor europeu que 
se ocupe das queixas dos pacientes 
relativas à autorização prévia, à qualidade 
dos tratamentos e aos pagamentos.

Or. en

Justificação

Os pacientes devem ter direito a fazer ouvir a sua voz a nível europeu quando têm queixas no 
que diz respeito a questões importantes tais como a autorização prévia, a qualidade do 
tratamento e os pagamentos.

Alteração 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro de inscrição deve 1. O Estado-Membro de inscrição deve 
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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.

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 
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. 

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 fixados, e a sua 
publicação será garantida previamente 
pelos Estados-membros. 

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.

3. Além disso, os Estados-Membros devem 
especificar previamente, e de forma 
transparente, os critérios de recusa da 
autorização prévia referida no n.º 2 do 
artigo 8.º.

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:

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

a) a condição clínica do doente; a) a condição clínica do doente;

b) a intensidade da dor sofrida pelo doente; b) a intensidade da dor sofrida pelo doente; 
c) a natureza da incapacidade do doente, e c) a natureza da incapacidade do doente, e 

d) a capacidade de o doente exercer uma 
actividade profissional.

d) a capacidade de o doente exercer uma 
actividade profissional.
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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.

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

Or. fr

Justificação

O princípio do primado do Regulamento n.º 1408/71 é referido no n.º 3 do artigo 8.º. Há que 
garantir a coerência do presente artigo com as alterações ao artigo 8.º

Torna-se necessário precisar os documentos que podem servir de base à revisão de uma 
decisão administrativa.

Alteração 509
Gyula Hegyi

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 

Suprimido
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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.

Or. hu

Justificação

Consideramos que a proibição da rejeição de pedidos de autorização está devidamente 
regulamentada nos artigos indicados do Regulamento (CEE) n.º 1408/71. Uma referência aos 
mesmos neste artigo é supérflua e aumenta a incerteza em torno de dois procedimentos de 
autorização separados que a Comissão tenciona introduzir (uma proposta de directiva e 
regulamentos relativos à coordenação dos regimes de segurança social). O artigo 3.º deve 
determinar a relação entre os dois instrumentos.

Alteração 510
Kartika Tamara Liotard

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.º1, alínea c), do artigo 22.º e 
no n.º 2 do mesmo artigo do Regulamento 
(CEE) n.º 1408/71, bem como à cobertura
dos custos desses cuidados de saúde e às 
outras condições e formalidades referidas 
no n.º 1 do artigo 6.º, se baseiam em 
critérios objectivos e não discriminatórios. 
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.
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Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 152.º do Tratado CE, constitui competência exclusiva dos Estados-
Membros a decisão quanto ao modo de organização e financiamento dos seus sistemas de 
prestação de cuidados de saúde, o que inclui a sua competência em matéria de 
estabelecimento de sistemas de autorização prévia para efeitos de tratamento hospitalar no 
estrangeiro, na observância da jurisprudência de Tribunal de Justiça Europeu. Mais uma vez 
a proposta da Comissão relativa aos sistemas de autorização prévia ultrapassa 
consideravelmente a jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu, pelo que importa 
rejeitá-la também.

Alteração 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 e 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

A presente alteração é apresentada com o intuito de aumentar a clareza jurídica, por 
confronto entre a Directiva e o Regulamento.

Alteração 512
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 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. Até 
à data de aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 883/2004, 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. A partir da data 
de aplicação do Regulamento (CE) n.º 
883/2004, quando as condições 
estabelecidas no artigo 20.º do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 forem 
cumpridas, será sempre concedida 
autorização a uma pessoa segurada em 
virtude dos regulamentos relativos à 
coordenação dos regimes de segurança 
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social referidos no n.º 1, alínea f), do 
artigo 3.º.

Or. nl

Alteração 513
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem limitar 
a escolha do prestador de cuidados de 
saúde ou aplicar outros mecanismos de 
planeamento nacional no seu território, 
como condições, critérios e formalidades 
administrativas relativas, por exemplo, às 
condições de utilização de verbas públicas 
no sector da saúde. Estas restrições 
também podem ser aplicadas aos cuidados 
de saúde transfronteiriços não 
hospitalares, desde que respeitem as 
liberdades do mercado interno e sejam 
necessárias, proporcionadas e não 
discriminatórias.

Or. sv

Justificação

Tendo em conta a competência dos Estados-Membros no sector da saúde, é importante que a 
directiva reconheça o direito que lhes assiste de decidirem quais os cuidados de saúde a 
financiar com fundos públicos, e de que forma. As regras não devem ser discriminatórias e os 
critérios devem ser claros e previamente conhecidos.
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Alteração 514
Colm Burke

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 de um prazo que não deve 
exceder quinze dias civis.

Or. en

Justificação

Os pacientes não deveriam defrontar-se com atrasos administrativos indevidos no tratamento 
dos seus pedidos. É por conseguinte importante fixar prazos claros que não devem ser 
excedidos. 

Alteração 515
John Bowis

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 de prazos razoáveis, e a 
sua publicação será garantida previamente 
pelos Estados-membros. A urgência e as 
circunstâncias individuais serão tidas em 
conta no processamento dos pedidos.

Or. en
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Alteração 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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.

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. 
Quando da tramitação desses pedidos, 
serão tidas em conta a urgência e as 
circunstâncias individuais. 

Or. es

Justificação

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia 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.

Alteração 517
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando, num Estado-Membro, 
existam regras, segundo as quais os 
cuidados de saúde prestados por um 
prestador privado que financia parte da 
sua actividade através de seguros privados 
não são reembolsados por fundos 
públicos, os Estados-Membros podem 
decidir que essas regras sejam igualmente 
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aplicáveis aos cuidados de saúde 
transfronteiriços, para evitar que os 
prestadores de cuidados sejam 
discriminados em função do 
Estado-Membro em que se encontram.

Or. sv

Justificação

Tendo em conta a competência dos Estados-Membros no sector da saúde, é importante que a 
directiva reconheça o direito que lhes assiste de decidirem quais os cuidados de saúde a 
financiar com fundos públicos, e de que forma. As regras não devem ser discriminatórias e os 
critérios devem ser claros e previamente conhecidos.

Alteração 518
Thomas Ulmer

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. de

Alteração 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 

Suprimido
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artigo 8.º.

Or. es

Justificação

Este número já foi contemplado na alteração proposta ao artigo 8.º (novo número 5-A). 
Propõe-se a respectiva supressão,  por ser redundante.

Alteração 520
Dorette Corbey

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.

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

Or. nl

Alteração 521
Kartika Tamara Liotard

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.

3. Além disso, os Estados-Membros devem 
especificar previamente, e de forma 
transparente, os critérios de recusa da 
autorização prévia.

Or. en
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Justificação

Nos termos do artigo 152.º do Tratado CE, constitui competência exclusiva dos Estados-
Membros a decisão quanto ao modo de organização e financiamento dos seus sistemas de 
prestação de cuidados de saúde, o que inclui a sua competência em matéria de 
estabelecimento de sistemas de autorização prévia para efeitos de tratamento hospitalar no 
estrangeiro, na observância da jurisprudência de Tribunal de Justiça Europeu. Mais uma vez 
a proposta da Comissão relativa aos sistemas de autorização prévia ultrapassa 
consideravelmente a jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu, pelo que importa 
rejeitá-la também.

Alteração 522
Christofer Fjellner

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em qualquer caso, a autorização 
prévia é concedida quando a pessoa em 
causa não pode receber o tratamento em 
questão no Estado-Membro de inscrição 
num prazo aceitável no plano médico, 
tendo em conta o seu estado de saúde 
actual e a evolução provável da doença. 

Or. en

Justificação

O princípio do "atraso indevido" deveria ser incluído na directiva, já que faz parte integrante 
da jurisprudência. O princípio deveria ser redigido em conformidade com a formulação do 
Regulamento 883/2004 (artigo 22.º, n.º 2), ou seja que a autorização prévia deve ser 
concedida no caso de atraso indevido. O facto de ter os mesmos critérios na directiva e no 
regulamento simplificará a coordenação e a aplicação dos dois sistemas e aumentará a 
segurança jurídica.
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Alteração 523
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem oferecer 
aos pacientes um sistema voluntário de 
notificação prévia, no âmbito do qual, 
juntamente com a autorização, os doentes 
recebem um título com a indicação do 
custo máximo reembolsável. Este título 
pode ser entregue no hospital em que o 
tratamento é realizado, que será 
directamente reembolsado pelo Estado-
Membro de inscrição.

Or. en

Alteração 524
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem propor 
aos doentes um sistema voluntário de 
autorização prévia, pelo qual a 
autorização confere aos doentes o direito 
a um vale de serviço especificando os 
tratamentos passíveis de reembolso e os 
respectivos custos reais. O vale de serviço 
pode ser utilizado no hospital de 
tratamento e o reembolso será depois 
directamente efectuado pelo 
Estado-Membro de inscrição.

Or. fi
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Alteração 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros de inscrição 
velam por que os pacientes que obtiveram 
uma autorização prévia para o recurso a 
cuidados de saúde no estrangeiro apenas 
tenham de efectuar pagamentos de 
adiantamento ou pagamentos 
complementares aos sistemas de cuidados 
de saúde e/ou aos prestadores de cuidados 
de saúde no Estado-Membro de 
tratamento na medida em que tal for 
igualmente exigido no Estado-Membro de 
inscrição. 

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros têm a obrigação de facilitar a mobilidade dos pacientes sempre que tal 
for adequado e de garantir acesso igual aos cuidados de saúde no estrangeiro. Devem, por 
conseguinte, suprimir igualmente todas as barreiras de ordem prática que impedem os 
pacientes de recorrer a cuidados de saúde no estrangeiro, tais como a necessidade de 
efectuar pagamentos de adiantamento ou complementares aos sistemas de cuidados de saúde 
ou aos prestadores de cuidados de saúde no Estado-Membro de tratamento. 

Alteração 526
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem propor 
aos doentes um regime voluntário de 
autorização prévia, ao abrigo do qual o 
Estado-Membro de inscrição paga 
directamente ao prestador de cuidados de 
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saúde de outro Estado-Membro.

Or. sv

Justificação

O facto de os doentes poderem eventualmente receber cuidados noutro Estado-Membro 
jamais deve depender da questão de saber se os doentes podem, eles próprios, pagar as 
despesas.  Deve, pois, existir um sistema de transferências directas entre Estados-Membros e 
prestadores de cuidados de saúde.

Alteração 527
John Bowis

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. en
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Alteração 528
Thomas Ulmer

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. de

Alteração 529
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
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actividade profissional.

Or. es

Justificação

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

Alteração 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4 – introdução

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:

4. Ao estabelecerem, com base no
princípio de "vez e necessidade", 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:

Or. da

Justificação

A presente alteração destina-se a deixar claro que o princípio fundamental de "vez e 
necessidade", referido no artigo 1.º, deve ser aplicado.

Alteração 531
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4 – parte introdutória

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 

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

Or. fr

Alteração 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4 – introdução

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:

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 e estabelecer 
critérios em função dos quais afiram o 
seguinte:

Or. en

Justificação

Tendo em conta o estado patológico específico do paciente, o seu grau de dor, a natureza da 
sua deficiência e a sua capacidade de exercer uma actividade profissional, os Estados-
Membros deveriam no limite do possível estabelecer o prazo com base em critérios 
conhecidos de antemão pelo paciente.

Alteração 533
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) a condição clínica do doente; a) a condição clínica do doente e a 
situação social,

Or. nl
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Alteração 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) a urgência do tratamento,

Or. en

Justificação

Ainda que muitos estados patológicos não sejam necessariamente acompanhados de dor, 
podem necessitar de tratamento urgente. 

Alteração 535
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4 – alínea -a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) a possibilidade de o tratamento ser 
realizado no país de residência, sem danos 
para o paciente, 

Or. pl

Justificação

Embora cada Estado-Membro deva, em primeiro lugar e acima de tudo, garantir a 
disponibilidade de tratamentos no seu próprio território, está, em qualquer dos casos, 
vinculado à obrigação de fornecer informações sobre as decisões tomadas e os meios de 
recorrer dessas decisões.
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Alteração 536
Iles Braghetto

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) a acreditação institucional do 
estabelecimento de saúde de acolhimento;

Or. it

Justificação

A acreditação figura entre os elementos importantes a ter em conta, para beneficiar, no 
estrangeiro, de assistência na saúde em estruturas qualificadas.  

Alteração 537
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros prestarão, em 
qualquer dos casos, informações quanto à 
forma de recorrer dessas decisões.

Or. pl

Justificação

Embora cada Estado-Membro deva, em primeiro lugar e acima de tudo, garantir a 
disponibilidade de tratamentos no seu próprio território, está, em qualquer dos casos, 
vinculado à obrigação de fornecer informações sobre as decisões tomadas e os meios de 
recorrer dessas decisões.
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Alteração 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Atendendo às dificuldades com que 
certos sistemas de saúde se deparam na 
determinação exacta dos custos de todos 
os serviços e tratamentos, deve ter início, 
a partir da aprovação da presente 
directiva, um período de quatro anos para 
avaliar custos e comparar a carteira de 
serviços, já que são consideráveis as 
diferenças entre os países. 

Or. es

Justificação

Em muitos Estados-Membros que possuem um serviço público de saúde universal e gratuito, 
que, inclusivamente, fornece medicamentos, haverá que criar um sistema paralelo para a 
recepção de verbas.   

Alteração 539
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os sistemas de pedido de autorização 
prévia devem ser colocados à disposição 
da administração dos serviços de saúde do 
Estado-Membro a um nível adequado e 
ser acessíveis e transparentes para os 
pacientes. As normas aplicáveis aos 
pedidos e ao indeferimento da autorização 
prévia têm de ser dadas a conhecer antes 
da apresentação do pedido, a fim de que 
ele possa ser efectuado de forma justa e 
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transparente.

Or. en

Justificação

É importante garantir a acessibilidade dos sistemas de pedido de autorização prévia.

Alteração 540
Françoise Grossetête

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.

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

Or. fr

Alteração 541
Maria Berger

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.

5. Os Estados-Membros garantirão que 
quaisquer decisões administrativas 
relacionadas com a utilização de cuidados 
de saúde noutro Estado-Membro, 
sobretudo se for indeferida a autorização 
prévia a que se refere o n.º 3 do artigo 8.º, 
possam ser objecto de recurso 
administrativo e contestadas judicialmente, 
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incluindo através da adopção de medidas 
cautelares.

Or. de

Alteração 542
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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.

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. 
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

Propõe-se o aditamento de um parágrafo, retirado 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 543
Bill Newton Dunn

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Independentemente do sistema 
escolhido, os processos de recurso devem 
ser adequadas ao efeito e acessíveis a 
todos, isto, é, abertos, rápidos, baratos, 
independentes e passíveis de ser utilizados 
por um doente ou acidentado cuja 
primeira língua pode não ser a do Estado-
Membro. Os critérios subjacentes às 
decisões de recurso devem divulgados ao 
público.

Or. en

Justificação

Certos processos actuais de recurso são demasiado estritos; por exemplo, no Reino Unido, a 
única possibilidade oficial de recurso passa por uma apreciação judicial, lenta, dispendiosa e 
árdua. Para efeito de clareza para os doentes, a presente alteração estabelece um padrão 
mínimo claro que se coaduna com as salvaguardas fundamentais para os Estados-Membros.

Alteração 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros propiciarão 
medidas e projectos para garantir aos 
doentes assistência linguística e 
informação sobre os tratamentos na fase 
de convalescença em meio hospitalar. 

Or. it
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Justificação

É importante garantir aos doentes que compreendem os tratamentos a que são sujeitos, 
nomeadamente na perspectiva de que possam assentir, com conhecimento de causa, aos 
tratamentos que lhes são administrados. 

Alteração 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 10

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 nos outros Estados-Membros.
Esta informação deve incluir, 
nomeadamente:

• a lista dos cuidados de saúde cobertos 
pelo sistema de saúde do Estado-Membro 
de inscrição e a respectiva taxa de 
reembolso ou de cobertura;
• os padrões de qualidade e de segurança 
aplicáveis no Estado-Membro de 
tratamento;
• a disponibilidade, os preços, as 
certificações de qualidade e os riscos 
inerentes aos cuidados de saúde 
prestados, bem como as informações 
relativas à cobertura de seguro ou a 
qualquer outro meio de protecção pessoal 
ou colectiva, a título da responsabilidade 
profissional dos prestadores de cuidados 
de saúde no Estado-Membro de 
tratamento;
• a lista dos prestadores de cuidados de 
saúde reconhecidos pelas autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
tratamento;
• os direitos dos doentes, a tramitação 
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necessária para aceder a estes direitos e 
os regimes de recurso e reparação, se 
estes direitos não forem respeitados;
• os termos e condições aplicáveis, 
incluindo em caso de danos causados pelos 
cuidados de saúde recebidos noutro 
Estado-Membro.

Os Estados-Membros garantirão que estas 
informações obedeçam a considerações de 
saúde pública, sejam imparciais, 
comparativas, directas e completas.

2. A informação referida no n.º 1 estará 
facilmente acessível, sendo divulgada 
nomeadamente através de meios 
electrónicos, e incluirá informação sobre 
os direitos dos doentes, os procedimentos 
a respeitar para aceder a esses direitos e 
as vias de recurso e reparação aplicáveis, 
caso o doente seja privado desses direitos.

2. A informação referida no n.º 1 estará 
facilmente acessível, sendo divulgada 
nomeadamente através de meios 
electrónicos, e será compilada em 
conformidade com o mecanismo de 
cooperação definido no artigo 13.º.

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. 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.

Or. fr

Justificação

É necessário preceituar na directiva qual a informação mínima a facultar aos doentes que se 
deslocam a outro Estado-Membro para se tratarem, no intuito de lhes garantir a máxima 
segurança possível.   Cumpre igualmente recordar os princípios em matéria de informação 
no quadro da saúde.

Alteração 546
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 10 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros de inscrição 
garantirão a existência de mecanismos para 

1. Os Estados-Membros de inscrição 
garantirão a existência de mecanismos para 
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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.

fornecer de imediato aos doentes, a seu 
pedido, informação sobre a prestação de 
cuidados de saúde nos outros Estados-
Membros, incluindo informações relativas 
à forma como os direitos dos pacientes 
são determinados, os procedimentos de 
acesso a estes direitos e os sistemas de 
recurso e de reparação em caso de 
privação destes direitos, e os termos e 
condições aplicáveis, incluindo em caso de 
danos causados pelos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro. Os 
Estados-Membros deverão consultar as 
partes interessadas para garantir que as 
informações são claras e acessíveis.

Or. en

Justificação

Esta alteração procura aumentar a clareza fundindo os n.ºs 1 e 2. É igualmente importante 
consultar os grupos de pacientes e outros interessados para garantir que a informação é fácil 
de compreender.

Alteração 547
Claude Turmes, Margrete Auken

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 nos outros Estados-Membros. 
Nas informações sobre cuidados 
transfronteiriços, será feita uma clara 
distinção entre os direitos dos pacientes 
que lhes são conferidos pela presente 
directiva e os direitos que lhes assistem 
previstos nos regulamentos relativos à 
coordenação dos regimes de segurança 
social, referidos no n.º 1, alínea f), do 



AM\764106PT.doc 81/86 PE418.342v01-00

PT

artigo 3.º.

Or. en

Justificação

Se um paciente escolher, de livre vontade, seguir um tratamento noutro Estado-Membro, os 
seus direitos em termos de reparação, de acompanhamento médico após tratamento, etc., são 
diferentes dos previstos pelo regulamento relativo à coordenação dos sistemas de segurança 
social; assim como o processo de tomada de decisão é igualmente diferente. É essencial que 
os pacientes potenciais conheçam claramente os diferentes elementos de responsabilidade e 
de risco.

Alteração 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 a nacionais  de outros 
Estados-Membros,  a seu pedido, 
informação sobre a prestação de cuidados 
de saúde, e os termos e condições 
aplicáveis, incluindo em caso de danos 
causados pelos cuidados de saúde 
recebidos no Estado-Membro de origem.

Or. es

Justificação

O presente 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 
bastaria que cada Estado-Membro se responsabilizasse pelo fornecimento de informação 
relativa aos cuidados de saúde prestados no seu próprio território.
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Alteração 549
Frieda Brepoels

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 nos outros Estados-Membros, e os 
termos e condições aplicáveis, incluindo 
em caso de danos causados pelos cuidados 
de saúde recebidos noutro Estado-Membro. 
Os Estados-Membros velarão por que essa 
informação seja independente, completa e 
imparcial. 

Or. en

Justificação

Os pacientes têm direito a informações de qualidade elevada a fim de poder fazer a sua 
escolha com conhecimento de causa. 

Alteração 550
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 nos outros Estados-Membros, e os 
termos e condições aplicáveis, incluindo 
em caso de danos causados pelos cuidados 
de saúde recebidos noutro Estado-Membro.
Nas informações sobre cuidados de saúde 
transfronteiriços, será feita uma clara 
distinção entre os direitos conferidos aos 



AM\764106PT.doc 83/86 PE418.342v01-00

PT

doentes em virtude da presente directiva e 
os direitos que lhes assistem em virtude 
dos regulamentos relativos à coordenação 
dos regimes de segurança social, referidos 
no n.º 1, alínea f), do artigo 3.º.

Or. nl

Alteração 551
Dagmar Roth-Behrendt

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 nos outros Estados-Membros, e os 
termos e condições aplicáveis, incluindo 
em caso de danos causados pelos cuidados 
de saúde recebidos noutro Estado-Membro. 
As organizações de pacientes podem 
contribuir, em cooperação com as 
autoridades nacionais competentes, para 
fornecer e divulgar informações aos 
pacientes.

Or. en

Justificação

As organizações de pacientes são um aliado precioso das autoridades nacionais competentes 
no que toca a fornecer e divulgar informações directamente aos pacientes.
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Alteração 552
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A informação referida no n.º 1 estará 
facilmente acessível, sendo divulgada 
nomeadamente através de meios 
electrónicos, e incluirá informação sobre 
os direitos dos doentes, os procedimentos 
a respeitar para aceder a esses direitos e 
as vias de recurso e reparação aplicáveis, 
caso o doente seja privado desses direitos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração está ligada a uma alteração anterior relativa ao n.º 1 do artigo 10.º,  em que 
os dois n.ºs foram fundidos por preocupações de clareza.

Alteração 553
Evangelia Tzampazi

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A informação referida no n.º 1 estará 
facilmente acessível, sendo divulgada 
nomeadamente através de meios 
electrónicos, e incluirá informação sobre os 
direitos dos doentes, os procedimentos a 
respeitar para aceder a esses direitos e as 
vias de recurso e reparação aplicáveis, caso 
o doente seja privado desses direitos.

2. A informação referida no n.º 1 estará 
facilmente acessível, sendo divulgada 
nomeadamente através de meios 
electrónicos e publicada em formatos 
acessíveis às pessoas com deficiência,
incluirá informação sobre os direitos dos 
doentes, os procedimentos a respeitar para 
aceder a esses direitos e as vias de recurso 
e reparação aplicáveis, caso o doente seja 
privado desses direitos.

Or. en
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Justificação

Todas as informações devem ser acessíveis às pessoas com deficiência para que possam 
exercer os seus direitos.

Alteração 554
Linda McAvan

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

As informações sobre os cuidados de saúde transfronteiriços deveriam ter em conta as 
diferenças na forma como os sistemas de cuidados de saúde são geridos e organizados nos 
diferentes Estados-Membros. Um formato comunitário uniformizado  poderia portanto ser 
contraproducente.

Alteração 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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, sem que os 
Estados-Membros cheguem a acordo sobre a sua elaboração, para o que podem beneficiar 
do apoio da Comissão.

Alteração 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão verificará o estado de 
aplicação da directiva e promoverá 
actividades de coordenação e divulgação 
de elevados padrões qualitativos para os 
cuidados de saúde.  

Or. it

Justificação

Importa intensificar a coordenação a nível europeu, com a finalidade de garantir que 
aumenta a possibilidade de serem dispensados aos doentes europeus tratamentos de elevado 
nível. 
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