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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
aplicação dos direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0414),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0171/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Protecção 
dos Consumidores, da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da 
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de Directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Em 9 de Junho de 2005, o 
Parlamento Europeu aprovou, por 554 
votos a favor e 12 votos contra, uma 
Resolução sobre a mobilidade dos doentes 
e a evolução dos cuidados de saúde na 
União Europeia1, na qual reclamava 
certeza jurídica e clareza relativamente 
aos direitos e aos procedimentos para 
doentes, profissionais de saúde e Estados-
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Membros.
1     JO C 124 E de 25.5.2006, p. 543.

Or. en

Alteração 2

Proposta de Directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) Os sistemas de saúde da Comunidade 
são uma componente essencial dos 
elevados níveis de protecção social na 
Europa e contribuem para a coesão e a 
justiça sociais, bem como para o 
desenvolvimento sustentável.

Or. en

Alteração 3

Proposta de Directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) Algumas questões relacionadas com os 
cuidados de saúde transfronteiriços, em 
particular o reembolso dos custos relativos 
a cuidados de saúde prestados noutro 
Estado-Membro que não seja o Estado de 
residência do seu beneficiário, já foram 
consideradas pelo Tribunal de Justiça. É 
importante abordar estas questões num 
instrumento jurídico comunitário de 
carácter específico, para garantir uma 
aplicação mais geral e efectiva dos 
princípios estabelecidos pelo Tribunal de 
Justiça para cada caso.
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comunitário de carácter específico, para 
garantir uma aplicação mais geral e 
efectiva dos princípios estabelecidos pelo 
Tribunal de Justiça para cada caso.

Or. en

Alteração 4

Proposta de Directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Alteração 5

Proposta de Directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Como reconhecido pelos Estados-
Membros nas conclusões do Conselho 
sobre os «Valores e princípios comuns aos 
sistemas de saúde da União Europeia»1, 
existe um conjunto de princípios de 
funcionamento comuns que são partilhados 
pelos sistemas de saúde de toda a 
Comunidade. Estes princípios incluem a 
qualidade, a segurança, os cuidados 
baseados em dados rigorosos e na ética, a 
participação dos doentes, o acesso à 
justiça, o direito fundamental à privacidade 
no tratamento de dados pessoais e a 
confidencialidade. Os doentes, os 
profissionais de saúde e as autoridades 
responsáveis pelos sistemas de saúde têm 
de ter confiança no cumprimento destes 
princípios comuns e na criação das 
estruturas necessárias à sua aplicação em 
toda a Comunidade. Por conseguinte, é 
importante exigir que a conformidade com 
estes princípios de funcionamento seja 
assegurada pelas autoridades do Estado-
Membro em cujo território sejam prestados 
os cuidados de saúde. Isto é necessário 
para garantir a confiança dos doentes nos 
cuidados de saúde transfronteiriços, que 
por sua vez contribui para a mobilidade dos 
doentes e a livre circulação dos 
prestadores de cuidados de saúde no 
mercado interno, bem como para um 
elevado nível de protecção sanitária. 

(11) Como reconhecido pelos Estados-
Membros nas conclusões do Conselho 
sobre os «Valores e princípios comuns aos 
sistemas de saúde da União Europeia»2, 
existe um conjunto de princípios de 
funcionamento comuns que são partilhados 
pelos sistemas de saúde de toda a 
Comunidade. Estes princípios incluem a
qualidade, a segurança, os cuidados 
baseados em dados rigorosos e na ética, a 
participação dos doentes, o acesso à 
justiça, o direito fundamental à privacidade 
no tratamento de dados pessoais e a 
confidencialidade. Os doentes, os 
profissionais de saúde e as autoridades 
responsáveis pelos sistemas de saúde têm 
de ter confiança no cumprimento destes 
princípios comuns e na criação das 
estruturas necessárias à sua aplicação em 
toda a Comunidade. Por conseguinte, é 
importante exigir que a conformidade com 
estes princípios de funcionamento seja 
assegurada pelas autoridades do Estado-
Membro em cujo território sejam prestados 
os cuidados de saúde. Isto é necessário 
para garantir a confiança dos doentes nos 
cuidados de saúde transfronteiriços, que 
por sua vez contribui para a mobilidade dos 
doentes, bem como para um elevado nível 
de protecção sanitária.

Or. en

                                               
1 JO C 146 de 22.6.2006, p. 1.
2 JO C 146 de 22.6.2006, p. 1.
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Alteração 6

Proposta de Directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 7

Proposta de Directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 8

Proposta de Directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 9

Proposta de Directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) Deve ser garantida aos doentes a 
assunção dos custos dos cuidados de saúde
prestados noutro Estado-Membro, num 
montante no mínimo equivalente ao do 
reembolso devido caso fossem prestados 
cuidados idênticos ou semelhantes no 
Estado-Membro de inscrição. Esta medida 
respeita plenamente a responsabilidade dos 
Estados-Membros pela determinação do 
nível de cobertura dos riscos de doença que 
pretendam garantir aos seus cidadãos e 
evita qualquer efeito significativo no 
financiamento dos sistemas nacionais de 
saúde. Contudo, os Estados-Membros 
podem prever disposições na sua legislação 
nacional, tendo em vista o reembolso dos 
custos dos tratamentos de acordo com as 
tarifas em vigor no Estado-Membro de 
tratamento, caso isso seja mais vantajoso 
para o doente. Tal pode suceder, em 
particular, com qualquer tratamento 
realizado através das redes europeias de 
referência, como referido no artigo 15.º 
desta directiva.

Or. en
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Alteração 10

Proposta de Directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 11

Proposta de Directiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

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

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

Membros. Tal contribuirá para uma 
escolha informada por parte do doente e 
evitará eventuais equívocos e problemas de 
compreensão. Além disso, estabelecerá um 
elevado nível de confiança entre o doente e 
o prestador de cuidados de saúde.

Or. en

Alteração 12

Proposta de Directiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 13

Proposta de Directiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Sempre que um medicamento 
autorizado no Estado-Membro do doente, 
em conformidade com a Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano1, seja 
prescrito a um doente noutro Estado-
Membro, essa prescrição deve poder, em 
princípio, ser reconhecida e utilizada no 
Estado-Membro de origem do doente. A 
eliminação de barreiras reguladoras e 
administrativas a esse reconhecimento não 
dispensa a necessidade de um acordo 
apropriado por parte do médico ou 
farmacêutico em causa, para cada caso 
individual, quando justificado por razões 
de protecção da saúde humana e desde que 

(39) Sempre que um medicamento 
autorizado no Estado-Membro do doente, 
em conformidade com a Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano2, seja 
prescrito a um doente noutro Estado-
Membro, essa prescrição deve poder, em 
princípio, ser reconhecida e utilizada no 
Estado-Membro de origem do doente. A 
eliminação de barreiras reguladoras e 
administrativas a esse reconhecimento não 
dispensa a necessidade de um acordo 
apropriado por parte do médico ou 
farmacêutico em causa, para cada caso 
individual, quando justificado por razões 
de protecção da saúde humana e desde que 

                                               
1 JO L 311 de 28.11.2001, p. 67. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) 
n.º 1901/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 378 de 27.12.2006, p. 1).
2 JO L 311 de 28.11.2001, p. 67. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.º 1901/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 378 de 27.12.2006, p. 1).
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seja necessário e proporcionado para 
atingir esse objectivo. Esse reconhecimento 
médico não deve igualmente prejudicar a 
decisão do Estado-Membro de inscrição 
sobre uma eventual inclusão desse 
medicamento nas prestações cobertas pelo
regime de segurança social em que o 
doente está inscrito. A aplicação do 
princípio do reconhecimento será facilitada 
pela adopção das medidas necessárias para 
proteger a segurança dos doentes e evitar 
qualquer utilização indevida ou confusão 
relacionada com os medicamentos.

seja necessário e proporcionado para 
atingir esse objectivo. Esse reconhecimento 
médico não deve igualmente prejudicar a 
decisão do Estado-Membro de inscrição 
sobre uma eventual inclusão desse 
medicamento nas prestações cobertas pelo 
regime de segurança social em que o 
doente está inscrito. A aplicação do 
princípio do reconhecimento será facilitada 
pela adopção das medidas necessárias para 
proteger a segurança dos doentes e evitar 
qualquer utilização indevida ou confusão 
relacionada com os medicamentos. Se, no 
Estado-Membro de tratamento, for 
emitida uma receita para medicamentos 
que não se encontram normalmente 
disponíveis mediante receita médica no 
Estado-Membro de inscrição, incumbirá a 
este último decidir se os autoriza a título 
excepcional ou se fornece medicamentos 
alternativos considerados similares.

Or. en

Alteração 14

Proposta de Directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros de tratamento são 
responsáveis pela organização e prestação 
dos cuidados de saúde. Neste contexto, e 
tendo em conta os princípios da 
universalidade, do acesso a cuidados de 
elevada qualidade, da equidade e da 
solidariedade, definirão normas claras de 
qualidade e segurança para os cuidados de 
saúde prestados no seu território, e 
garantirão que:

1. Os Estados-Membros de tratamento são 
responsáveis pela organização e prestação 
dos cuidados de saúde. Neste contexto, e 
tendo em conta os princípios da 
universalidade, do acesso a cuidados de 
elevada qualidade, da equidade e da 
solidariedade, definirão normas claras de 
qualidade e segurança para os cuidados de 
saúde prestados no seu território, e 
garantirão que:

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

a) quando são fornecidos num 
Estado-Membro diferente do Estado de 
inscrição do doente, ou num 
Estado-Membro diferente daquele em que 
o prestador de cuidados de saúde reside, 
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médicas de reconhecida qualidade; está registado ou estabelecido, os 
cuidados de saúde devem ser prestados em 
conformidade com a legislação do 
Estado-membro de tratamento.

(b) a aplicação prática dessas normas 
pelos prestadores de cuidados de saúde é 
controlada regularmente e que são 
aplicadas medidas correctivas quando não 
são respeitadas as normas apropriadas, 
tendo em conta os progressos verificados 
nas ciências médicas e nas tecnologias da 
saúde;

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

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

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

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

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

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

(e) os prestadores de cuidados de saúde 
possuem um seguro de responsabilidade 
profissional, ou dispõem de uma garantia 
ou outra disposição equivalente ou 
essencialmente comparável quanto ao seu 
objectivo, adaptados à natureza e dimensão 
do risco existente, para os tratamentos 
realizados no seu território;

(e) os prestadores de cuidados de saúde 
possuem um seguro de responsabilidade 
profissional, ou dispõem de uma garantia 
ou outra disposição equivalente ou 
essencialmente comparável quanto ao seu 
objectivo, adaptados à natureza e dimensão 
do risco existente, para os tratamentos 
realizados no seu território;

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

(f) o direito fundamental à privacidade, no 
que se refere ao tratamento dos dados 
pessoais, está salvaguardado em 
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conformidade com as medidas nacionais de 
execução das disposições comunitárias 
sobre a protecção dos dados pessoais, em 
particular as Directivas 95/46/CE e 
2002/58/CE;

conformidade com as medidas nacionais de 
execução das disposições comunitárias 
sobre a protecção dos dados pessoais, em 
particular as Directivas 95/46/CE e 
2002/58/CE;

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

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

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

Or. en

Justificação

O artigo 5.º deve ser fundido com o artigo 11.º, na medida em que abordam dois aspectos da 
mesma questão. 

A questão da definição de normas de qualidade e de segurança deve ser tratada como uma 
mera questão de direito aplicável. Deste modo, a proposta ficará mais conforme aos 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e será respeitada a competência do 
Estado-Membro em matéria de cuidados de saúde. Em contrapartida, os Estados-Membros 
fornecerão informações sobre as suas normas e orientações de qualidade e segurança aos 
doentes e aos prestadores de cuidados de saúde.

Os doentes devem ter o direito de procurar obter compensação em caso de danos causados 
pelos cuidados de saúde, mas não necessariamente direito a compensação, na medida em 
que, por vezes, o dano constitui um resultado/efeito secundário inevitável de determinados 
tratamentos.

Não é necessário formular orientações, na medida em que a Comissão tem um mandato geral 
para formular orientações para a aplicação do direito comunitário. 
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Alteração 15

Proposta de Directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A questão da definição de normas de qualidade e de segurança deve ser tratada como uma 
mera questão de direito aplicável. Deste modo, a proposta ficará mais conforme aos 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e será respeitada a competência do 
Estado-Membro em matéria de cuidados de saúde. Em contrapartida, os Estados-Membros 
devem fornecer informações sobre as suas normas e orientações de qualidade e segurança 
aos doentes e aos prestadores de cuidados de saúde.

Alteração 16

Proposta de Directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto na presente 
directiva, nomeadamente nos artigos 7.°, 
8.° e 9.°, o Estado-Membro de inscrição 
garantirá que as pessoas seguradas que se 
desloquem a outro Estado-Membro tendo 
em vista a realização de cuidados de saúde 
nesse Estado ou que pretendam receber 
cuidados de saúde prestados noutro Estado-
Membro, não serão impedidas de 
beneficiar desses cuidados de saúde, 
quando os cuidados em causa estejam 
abrangidos pelas prestações previstas na 
legislação do Estado-Membro de inscrição 
a que a pessoa segurada tem direito. O 

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

Estado-Membro de inscrição reembolsará 
ao Estado-Membro onde se realiza o 
tratamento ou à pessoa segurada os custos 
que seriam pagos pelo seu regime 
obrigatório de segurança social, caso 
fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no seu território. 
Se existirem diversos métodos para tratar 
uma determinada doença ou lesão, o 
doente terá direito a ser reembolsado por 
qualquer método que esteja 
suficientemente testado e validado pela 
ciência médica internacional, mesmo que 
não se encontre disponível no Estado-
Membro de inscrição do doente. Em 
qualquer caso, compete ao Estado-Membro
de inscrição determinar os cuidados de 
saúde a pagar, independentemente do local 
em que tenham sido prestados.

Or. en

Justificação

Incumbe a cada Estado-Membro organizar o seu sistema nacional de segurança social e 
determinar as condições que regem o direito às prestações. Deste modo, se os doentes têm 
direito a determinadas prestações de saúde no seu Estado-Membro de origem, devem ter 
direito a ser reembolsados por cuidados de saúde equivalentes prestados noutro Estado-
Membro. No entanto, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias, os Estados-Membros não devem infringir o direito comunitário 
quando determinam quais os tratamentos que serão pagos pelo seu sistema de segurança 
social1. Em consequência, se existirem diversos métodos para tratar uma determinada 
doença ou lesão, o doente terá direito a ser reembolsado por qualquer método que esteja 
suficientemente testado e validado pela ciência médica internacional2, mesmo que não se 
encontre disponível no Estado-Membro de origem do doente. Deste modo, os doentes terão 
maiores possibilidades de receber um tratamento adequado ao seu caso pessoal. 

                                               
1 Processo C-157/99, Smits/Peerbooms, p. 87-88.
2 Ibid., p. 94.
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Alteração 17

Proposta de Directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os custos dos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro serão 
reembolsados pelo Estado-Membro de 
inscrição, em conformidade com as 
disposições da presente directiva, num 
nível equivalente ao reembolso devido caso 
fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no Estado-
Membro de inscrição, sem exceder contudo 
os custos reais dos cuidados de saúde 
recebidos.

2. Os custos dos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro serão 
reembolsados pelo Estado-Membro de 
inscrição, em conformidade com as 
disposições da presente directiva, num 
nível equivalente ao reembolso devido caso 
fossem prestados cuidados de saúde 
idênticos ou semelhantes no Estado-
Membro de inscrição, sem exceder contudo 
os custos reais dos cuidados de saúde 
recebidos. Os Estados-Membros podem 
decidir cobrir outros custos conexos, 
como o tratamento terapêutico, desde que 
o custo total não exceda o montante 
pagável no Estado-Membro de inscrição.

Or. en

Alteração 18

Proposta de Directiva
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Cuidados hospitalares e especializados Cuidados hospitalares

Or. en

Alteração 19

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

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

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, 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) 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

Alteração 20

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
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Alteração 21

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.

Or. en

Alteração 22

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 3, incluindo os 
procedimentos de recurso em caso de 
recusa de autorização.

Or. en

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão realizará um estudo de 
viabilidade relativo à criação, no prazo de 
dois anos a contar da entrada em vigor da 
presente directiva, de uma câmara de 
compensação para facilitar o reembolso 
dos custos transfronteiras, entre sistemas 
de saúde e entre zonas monetárias 
incorridos ao abrigo da presente directiva 
e apresentará um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho e, se for caso 
disso, apresentará uma proposta 
legislativa.

Or. en

Alteração 25

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 
facilmente acessíveis, nomeadamente por 
meios electrónicos, para fornecer de 
imediato aos doentes, a seu pedido, 
informação sobre a prestação de cuidados 
de saúde nos outros Estados-Membros, e os 
termos e condições aplicáveis, que incluirá 

Adlib Express Watermark



PR\753961PT.doc 25/36 PE415.355v01-00

PT

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, incluindo em caso 
de danos causados pelos cuidados de saúde 
recebidos noutro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 26

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

Alteração 27

Proposta de Directiva
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem velar 
por que a informação esteja acessível, 
através de um sistema seguro, aos 
profissionais de saúde que aconselham os 
doentes. Esta informação incluirá 
indicações sobre profissionais de saúde 
registados no Estado-Membro de 
tratamento e sobre eventuais acções 
disciplinares contra estes movidas. Os 
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Estados-Membros notificar-se-ão 
proactivamente e sem demora de tais 
acções disciplinares e do respectivo 
resultado.

Or. en

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 29

Proposta de Directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) facilitar o acesso dos doentes a redes 
de doentes europeias;

Or. en
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Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) medidas para garantir que os 
medicamentos prescritos num Estado-
Membro e fornecidos noutro Estado-
Membro estejam correctamente 
identificados e que a informação destinada 
aos doentes sobre esse produto é 
compreensível, nomeadamente no que 
respeita à inteligibilidade das diversas 
denominações utilizadas para o mesmo 
medicamento;

Or. en

Alteração 31

Proposta de Directiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea c-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) medidas para identificar 
medicamentos contrafeitos e evitar que 
cheguem às farmácias;

Or. en

Alteração 32

Proposta de Directiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se, no Estado-Membro de 
tratamento, for emitida uma receita para 
medicamentos que não se encontram 
normalmente disponíveis mediante receita 
médica no Estado-Membro de inscrição, 
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deve incumbir a este último decidir se os 
autoriza a título excepcional ou se fornece 
medicamentos alternativos considerados 
similares.

Or. en

Alteração 33

Proposta de Directiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) uma lista de condições e critérios 
específicos que as redes europeias de 
referência deverão satisfazer, incluindo as 
condições e os critérios exigidos aos 
prestadores de cuidados de saúde que 
desejem integrar estas redes, a fim de 
assegurar, em particular, que as redes 
europeias de referência:

(a) uma lista de condições e critérios 
específicos que as redes europeias de 
referência deverão satisfazer, incluindo a
lista de áreas de doenças mais raras a 
abranger e as condições e os critérios 
exigidos aos prestadores de cuidados de 
saúde que desejem integrar estas redes, a 
fim de assegurar, em particular, que as 
redes europeias de referência:

Or. en

Alteração 34

Proposta de Directiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a) – ponto ix-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ix-A) mantenham relações adequadas e 
efectivas com os fornecedores de 
tecnologia.

Or. en
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Alteração 35

Proposta de Directiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 19.º, a Comissão 
adoptará as medidas específicas 
necessárias para garantir a 
interoperabilidade dos sistemas de 
tecnologias da informação e da 
comunicação no domínio dos cuidados de 
saúde, aplicáveis no momento em que os 
Estados-Membros decidam introduzir a 
utilização desses sistemas. Essas medidas 
terão em conta o desenvolvimento das 
tecnologias da saúde e da ciência médica, e 
respeitarão o direito fundamental à 
protecção dos dados pessoais, em 
conformidade com a legislação aplicável. 
Determinarão, em particular, as normas e a 
terminologia necessárias para a 
interoperabilidade desses sistemas, no 
sentido de garantir a segurança, eficácia e 
elevada qualidade da prestação de serviços 
de saúde transfronteiriços.

Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 19.º, a Comissão 
adoptará as medidas específicas 
necessárias para garantir a 
interoperabilidade dos sistemas de 
tecnologias da informação e da 
comunicação no domínio dos cuidados de 
saúde, aplicáveis no momento em que os 
Estados-Membros decidam introduzir a 
utilização desses sistemas. Essas medidas 
estarão de acordo com a legislação 
aplicável em cada Estado-Membro em 
matéria de protecção de dados, terão em 
conta o desenvolvimento das tecnologias 
da saúde e da ciência médica,
nomeadamente a telemedicina e a 
telepsiquiatria, e respeitarão o direito 
fundamental à protecção dos dados 
pessoais, em conformidade com a 
legislação aplicável. Determinarão, em 
particular, as normas e a terminologia 
necessárias para a interoperabilidade 
desses sistemas, no sentido de garantir a 
segurança, eficácia e elevada qualidade da 
prestação de serviços de saúde 
transfronteiriços.

Or. en
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Alteração 36

Proposta de Directiva
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Cooperação no domínio da gestão das 
novas tecnologias da saúde

Cooperação no domínio da gestão das 
tecnologias da saúde

Or. en

Alteração 37

Proposta de Directiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros facilitarão a 
criação e o funcionamento de uma rede 
entre as diferentes autoridades ou 
organismos nacionais responsáveis pela 
avaliação das tecnologias da saúde.

1. Os Estados-Membros facilitarão a 
criação e o funcionamento de uma rede 
entre as diferentes autoridades ou 
organismos nacionais responsáveis pela 
avaliação das tecnologias da saúde. Os 
Estados-Membros estabelecerão um 
sistema baseado nos princípios de boa 
governação, incluindo transparência, 
objectividade e procedimentos justos, e na 
plena participação dos interessados de 
todos os grupos pertinentes, incluindo 
profissionais de saúde, doentes, cientistas 
e indústria, para o funcionamento da 
rede.

Or. en
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Alteração 38

Proposta de Directiva
Artigo 17 – n.º 2 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) encontrar formas sustentáveis de 
equilibrar os objectivos de acesso aos 
medicamentos, compensação da inovação 
e gestão dos orçamentos de saúde.

Or. en

Alteração 39

Proposta de Directiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 19.º, a Comissão 
adoptará as medidas necessárias para a 
criação e gestão da rede, e especificará a 
natureza e o tipo de informações que 
serão objecto de intercâmbio

4. Em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 19.º, a Comissão 
adoptará as medidas necessárias para a 
criação, gestão e funcionamento
transparente da rede.

Or. en

Alteração 40

Proposta de Directiva
Artigo 17 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão apenas permitirá que 
adiram à rede as autoridades que 
observem os princípios de boa governação 
enunciados no n.º 1.

Or. en
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Alteração 41

Proposta de Directiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco anos a contar da data 
referida no n.º 1 do artigo 22.º, a Comissão 
elaborará um relatório sobre a aplicação da 
presente directiva e apresentá-lo-á ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

No prazo de cinco anos a contar da data 
referida no n.º 1 do artigo 22.º, a Comissão 
elaborará um relatório sobre a aplicação da 
presente directiva, incluindo estatísticas 
sobre os fluxos de entrada e saída de 
doentes resultantes da directiva em 
apreço, e apresentá-lo-á ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

“Jamais poète n’a interpreté la nature aussi librement qu’un juriste la realité”  Jean Giraudoux
  (Nenhum poeta interpretou a natureza tão livremente quanto um jurista interpreta a 
realidade.)

Sensibilidade e bom senso

Juristas ou políticos.  Nos últimos dez anos, desde o acórdão proferido pelo Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias no processo Kohll e Dekker, em 1998, os juristas 
europeus têm vindo a decidir da política em matéria de mobilidade dos doentes, porque os 
políticos o não fizeram.  Se não fizermos nada, o Tribunal continuará a interpretar os Tratados 
no que respeita aos direitos de mobilidade dos doentes. Daí advirá a clareza que nós, políticos, 
fomos incapazes de assegurar. Se estamos satisfeitos por deixar a definição de políticas aos 
juristas, nada temos que fazer – excepto, naturalmente, pagar a factura, que é imprevisível.  
Mas se acreditamos ser nosso dever, enquanto políticos eleitos, proporcionar certeza jurídica e 
política, então é isso que temos de fazer, e sem demora. Os nossos eleitores gostam da ideia 
da mobilidade dos doentes como opção; mas querem e esperam que essa mobilidade seja bem 
gerida, do mesmo modo que querem e esperam beneficiar de sólida orientação em matéria de 
política e de procedimentos. 

A longamente esperada proposta da Comissão, que surge após a votação por esmagadora 
maioria no Parlamento do relatório sobre a mobilidade dos doentes de 2005 (A6-0129/2005), 
é bem-vinda, incluindo as suas disposições imaginativas, que vão além dos acórdãos sobre as 
redes europeias de referência para doenças raras. Deixa, contudo, algumas áreas de incerteza 
que o presente relatório visa clarificar e rectificar.

Oportunidade para os doentes  Devemos deixar perfeitamente claro que se trata de uma 
oportunidade para os doentes.  A proposta está centrada nos doentes; as questões da 
mobilidade dos profissionais de saúde e dos serviços de saúde serão tratadas noutra ocasião − 
tal como, lamentavelmente, a tão urgentemente necessária proposta sobre a segurança dos 
doentes. Como fica claro, a proposta também não modifica ou interfere com o rumo da 
segurança social, que se mantém inalterado, embora talvez seja necessária maior clareza no 
sentido de saber quando cabe a um ou ao outro sistema intervir. Devemos deixar igualmente 
claro que se trata de uma oportunidade para os doentes, baseada na necessidade, e não nos 
meios, e numa escolha informada, sem carácter obrigatório.

Acórdãos do Tribunal.  É igualmente claro que não estamos a começar com uma folha em 
branco; não estamos na fase de elaborar propostas pouco esclarecidas. Os tratados forneceram 
ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias a base jurídica para os seus acórdãos, e o 
Tribunal redigiu o seu projecto de política consequente. Foi assim lançado um processo que 
tem potencialidades para conferir poder aos doentes e melhorar a saúde dos cidadãos europeus. 
No essencial, os acórdãos do Tribunal confirmaram que os doentes, quando confrontados com 
demoras indevidas nos tratamentos, têm o direito de ir procurar tratamento a outro 
Estado-Membro e apresentar a conta, para pagamento, à segurança social do seu país, desde 
que estejam reunidas duas condições: o tratamento deve existir no país de origem e o seu 
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custo deve ser comparável.  Numa série de acórdãos do Tribunal de Justiça, ficou estabelecido 
que não pode ser exigido aos doentes que obtenham aprovação prévia para tratamentos não 
hospitalares ou outras prestações de saúde, como óculos originais e tratamentos de ortodontia. 
Contudo, deixa em aberto a possibilidade de alguma forma de autorização ou notificação 
prévia no caso de tratamentos com hospitalização, se o país de origem (“Estado-Membro de 
inscrição”) estiver em condições de demonstrar que, na sua ausência, a gestão dos cuidados de 
saúde prestados a outros doentes será afectada. Os acórdãos não incidiram tanto no processo 
de autorização quanto na utilização deste processo de forma pouco razoável para recusar ou 
dificultar o direito dos cidadãos a deslocarem-se para obter tratamento.  Por esse motivo, 
procurámos criar um sistema de autorização prévia simplificado para os doentes, mas que 
permite aos gestores do sistema de saúde ter conhecimento prévio de eventuais custos 
excepcionais.

Necessidades, não meios.  Quando dizemos que a política deve visar os doentes com 
necessidades e não os doentes com meios, devemos esclarecer que não pretendemos que os 
doentes sejam obrigados a viajar e a utilizar o seu dinheiro ou o seu cartão de crédito para 
pagar os tratamentos hospitalares, frequentemente onerosos. Devemos criar um sistema de 
pagamento directo ao hospital pelo sistema de segurança social pertinente, quer através de 
uma câmara de compensação central que gira as complicações dos pagamentos 
transfronteiriços, em diferentes divisas e entre diferentes sistemas (Beveridge/Bismark), quer 
através de um sistema de títulos bilaterais que os doentes entreguem no hospital como 
garantia de pagamento do tratamento pelo Estado-Membro de inscrição.

Qualquer destas opções eliminará eventuais disputas entre os doentes e os hospitais em 
relação ao pagamento, enquanto a última opção simplificará as coisas entre os dois 
Estados-Membros no que respeita, por exemplo, às taxas de câmbio.  Uma câmara de 
compensação poderá levar tempo a criar, pelo que sugerimos, como mecanismo adicional e 
rápido, que os doentes que optem por utilizar o processo de autorização prévia estabelecido 
pelo seu país de origem recebam um título, a entregar no hospital em que realizam o 
tratamento, que garanta o pagamento até um determinado montante.  Com este título, os 
doentes não terão de pagar pessoalmente o tratamento e o hospital terá a garantia de que o 
pagamento será efectuado pelo país de origem do doente. Sem o título, e na pendência da 
criação de uma câmara de compensação central, os doentes terão de pagar e solicitar o 
reembolso.

Pacotes.  Coloca-se a questão de saber se a decisão do Tribunal de Justiça relativa aos custos 
significa que o Estado-Membro de inscrição apenas é responsável pelo custo efectivo do 
tratamento.  Pode ser proposto um pacote de tratamento, com extras como a convalescença ou 
fisioterapia, a um custo total inferior ao que seria pago só pelo tratamento no país de origem. 
Se estes pacotes tiverem vantagens adicionais, em termos de saúde, para os doentes − por 
exemplo, reduzir a probabilidade de recaídas −, são positivos e devem ser bem acolhidos, 
desde que o custo do pacote não exceda o custo do tratamento no país de origem. Neste ponto, 
os Estados-Membros devem ser o mais flexíveis possível.

“Mediadores de saúde”.  É provável que se verifique um aumento do número de 
“mediadores de saúde”, que aconselhem, de forma independente, os doentes sobre pacotes de 
tratamento e de cuidados de saúde, do mesmo modo que um mediador de seguros procura 
encontrar as melhores opções que respondem às necessidades dos seus clientes. Muito 
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claramente, incumbe a cada Estado-Membro decidir a sua política nesta matéria, do mesmo 
modo que, oportunamente, cada Estado-Membro terá de decidir da necessidade de regulação
ou auto-regulação do papel ou formação dos mediadores de saúde. 

Complementar.  É igualmente provável que, em alguns países, a opção de ir ao estrangeiro 
apenas seja possível se os doentes tiverem condições para completar o montante pagável pelo 
país de origem. Não há nada de intrinsecamente errado com isso. É o mesmo que os doentes 
pagarem uma cama de acompanhante num hospital local ou que os pais pagarem as 
actividades extracurriculares dos filhos na escola. Mas será apenas uma opção. Os doentes 
não devem ser pressionados para pagar mais, e os hospitais não devem cobrar mais aos 
doentes estrangeiros do que aos nacionais pelo mesmo tratamento. 

Números.  Não prevemos que haja muitos doentes a explorar esta via. A maior parte das 
pessoas prefere tratar-se perto de casa, onde pode ser visitada pelos amigos e pela família. Se 
necessário, deslocar-se-ão no interior do seu país – nomeadamente por causa da língua. Se 
decidirem ir ao estrangeiro, provavelmente optarão, em primeiro lugar, por fazê-lo no âmbito 
de protocolos bilaterais ou trilaterais já estabelecidos entre Estados-Membros, regiões ou 
cidades. Contudo, se pretenderem mais flexibilidade – porque têm familiares ou amigos 
noutra parte da UE, junto dos quais podem convalescer após o tratamento, ou porque ouviram 
falar de uma equipa hospitalar ou de um prestador de cuidados de saúde muito bom –, podem 
optar por recorrer a esta oportunidade de obter cuidados de saúde transfronteiriços.

Naturalmente, se um Estado-Membro quiser evitar que os seus cidadãos utilizem esta nova 
oportunidade, e a saída de recursos inerente, melhorará a qualidade dos cuidados de saúde 
prestados e os períodos de espera, de modo a que ninguém sinta necessidade de ir a outro país.  
Se atrair doentes do estrangeiro – nomeadamente porque os seus cuidados de saúde e os seus 
tratamentos são menos onerosos –, atrairá recursos para o país, que poderão ser investidos no 
sistema de saúde, em benefício de todos os doentes. Ao cabo de cinco anos, devemos avaliar a 
experiência de entradas e saídas de recursos e o respectivo impacto, bem com a necessidade 
de tornar esta política mais flexível ou mais rígida.

Informação.  A informação será fundamental e cada Estado-Membro deverá criar centros de 
informação (pontos de contacto nacionais), através dos quais os doentes e os seus 
conselheiros clínicos possam saber o que existe, se são aplicáveis critérios de elegibilidade, 
quais os processos a seguir, quais os procedimentos de reclamação e de recurso aplicáveis e se 
é possível obter ajuda para as despesas de deslocação. A questão sensível da qualidade dos 
cuidados de saúde é igualmente pertinente neste contexto. Se um Estado-Membro autoriza, 
explícita ou implicitamente, ao aceitar os acórdãos do Tribunal de Justiça, os seus cidadãos a 
irem ao estrangeiro receber tratamento, tem o dever de proteger esses cidadãos. Certamente, 
quererá dispor de garantias recíprocas em matéria de segurança dos doentes. A má qualidade 
dos cuidados de saúde constitui um risco para a segurança dos doentes. Os Estados-Membros 
são responsáveis pelos cuidados de saúde prestados e ninguém sugere que a União Europeia 
deve impor normas nesta matéria. O que o Estado-Membro de tratamento pode e deve fazer é 
garantir que as suas normas são publicamente descritas.  O Estado-Membro de inscrição tem o 
dever de velar por que os seus cidadãos tenham acesso à informação, de modo a que os 
doentes e os seus conselheiros clínicos possam saber o que esperar se decidirem deslocar-se a 
outro país. Nada mais, nada menos.
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Receitas médicas.  Uma questão levantada pela proposta é o reconhecimento mútuo das 
receitas médicas.  É, naturalmente, desejável que uma farmácia no país de origem reconheça e 
avie uma receita médica emitida por um médico noutro Estado-Membro. Mas, para tal, é 
necessário que tenha acesso a um registo dos médicos qualificados e autorizados a emitir 
receitas médicas. O problema é, contudo, mais complexo. É geralmente aceite que incumbe 
aos Estados-Membros decidirem quais os medicamentos que são vendidos mediante receita 
médica.  Em consequência, se um doente vai ao estrangeiro e aí lhe são receitados 
medicamentos que não se encontram disponíveis no seu país de origem, esse doente terá de se 
satisfazer com os medicamentos que estão disponíveis ou regressar ao país de tratamento para 
obter os medicamentos que lhe foram receitados – ou, correndo riscos, tentar obtê-los através 
da Internet.  Afigura-se preferível que os Estados-Membros aceitem, no âmbito de uma lista 
suplementar de medicamentos vendidos mediante receita médica, medicamentos receitados no
quadro de um tratamento efectuado no contexto de cuidados de saúde transfronteiriços. É uma 
questão que terá de ser decidida pelos Estados-Membros, mas que pode ser fonte de futuros 
desafios para o Tribunal de Justiça se não for tratada com sensibilidade e bom senso.

Sensibilidade e bom senso.  Em síntese, eis o objecto do presente relatório:  sensibilidade e 
com senso; uma nova oportunidade para os doentes; uma situação em que a União Europeia 
pode afirmar ter beneficiado os seus cidadãos; clareza e certeza jurídica; não a solução das 
desigualdades dos cuidados de saúde prestados na Europa ou no interior dos Estados-
Membros – essa é uma questão a remeter para os ministros dos Estados-Membros 
respectivos –, mas equidade e igualdade de oportunidades; flexibilidade e não burocracia; 
vontade de pensar “como vamos fazer?” e não “porque não devemos fazer”.  Uma coisa já é 
clara: cada vez mais cidadãos estão conscientes da iminência desta oportunidade.  Podem 
nunca vir a utilizá-la, mas querem que exista. O desafio que se nos coloca a nós, nas três 
instituições, é concretizá-la o mais rapidamente possível.
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