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KORT BEGRUNDELSE

Respekt for komplementariteten mellem kvinder og mænd og anvendelse af 
lighedsprincippet

Når fællesskabslovgiveren lovgiver om patientrettigheder, skal dette ske på grundlag af 
lighedsprincippet. Kvinder og mænd komplimenterer hinanden. Ingen vil benægte, at 
kvinders og mænds medicinske behov giver sig udtryk på forskellig vis. De vedvarende fælles 
overordnede principper i EU's sundhedssystemer om universalitet, adgang til pleje af god 
kvalitet, lighed og solidaritet, der blev vedtaget af Rådet i juni 2006, bør også omfatte 
princippet om "lighed i sundhed", hvilket indebærer at mænd og kvinder behandles lige, 
når de har samme behov, samtidig med at der tages rimeligt hensyn til deres 
forskelligheder.

Ordføreren insisterer på, at det sikres, at der er adgang til det offentlige sundhedsvæsen i en 
grænseoverskridende kontekst. Det handler naturligvis om at sikre adgangen til 
gynækologisk-obstetrisk sundhedspleje og sundhedspleje af mødre og børn i 
overensstemmelse med definitionen som fastlagt af Verdenssundhedsorganisationen på dens 
56. Verdenssundhedskonference i Alma-Ata (resolution A56/27)1.

Ordføreren understreger, at hun i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling er 
optaget af spørgsmålet om behandling af brystkræft, der i dag er den mest almindelige 
dødsårsag blandt kvinder i alderen 35-55 år i EU. Forebyggelse, mammografiscreening og 
behandling af bryst- og livmoderhalskræft bør omfattes af de specifikke ordninger for 
godtgørelse af grænseoverskridende sundhedsydelser. Det samme gør sig gældende for mænd, 
der også bør være omfattet af foranstaltninger til forebyggelse, screening og behandling af 
lungekræft, prostatakræft, bugspytkirtelkræft og testikelkræft. Vi kan redde mange 
kvinder/mødre og mænd/fædre, der er ramt af kræft uden at vide det, hvis lovgiveren ikke 
lægger hindringer i vejen for et øget grænseoverskridende samarbejde på dette område, og 
hvis medlemsstaterne indgår i et frivilligt samarbejde på dette område.

De specifikke ordninger for godtgørelse af udgifter til behandling og sundhedspleje 
afspejler forskelsbehandlingen af mænd og kvinder. Forsikringsselskaber, gensidige 
selskaber og sygekasser bør afskaffe enhver form for forskelsbehandling, herunder skjult 
forskelsbehandling, f.eks. gennem anvendelse af risikofaktorer relateret til arvelige eller 
genetiske sygdomme. De bør ligeledes holde op med at beregne omkostningerne ved 
sygeforsikringer og forsikringspræmierne på grundlag af køn og typen af det arbejde, der 
indekseres. De mekanismer, der anvendes til at beregne omkostningerne og præmierne, må 
ikke indebære nogen form for forskelsbehandling på grundlag af på typen af det arbejde, der 
indekseres. En lang række kvinder arbejder rent faktisk ikke på det formelle arbejdsmarked, 
men investerer deres kræfter i andre aktiviteter, som f.eks. at skabe netværk til fremme af 
solidariteten mellem generationerne, omsorg for børnene i deres første leveår og den videre 
opdragelse eller ældreomsorg. Ordføreren understreger derfor, at det er nødvendigt at beregne 
omkostningerne og præmierne, navnlig for kvinder, på grundlag af en livscyklustilgang.

                                               
1(International konference om primær sundhedspleje, Alma-Ata: 25-års-jubilæum, sekretariatets rapport, punkt 
14.18, på den foreløbige dagsorden, den 24. april 2003).
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For at undgå enhver forskelsbehandling af patienter på grund af formueforhold og 
nationalitet foreslår ordføreren, at man udnytter erfaringerne fra Den Europæiske 
Pharmakopé, en institution under Europarådet i Strasbourg, der arbejder for at fremme en 
bedre udveksling af lægemidler mellem medlemsstaterne og samtidig sikre en bedre kvalitet.

Iværksættelsen af grænseoverskridende sundhedsydelser indebærer meget store 
muligheder for det interregionale samarbejde. Dette samarbejde kommer til udtryk på 
forskellig vis alt efter den geografiske sammensætning mellem de gamle medlemsstater (EU-
15) i forhold til de nye medlemsstater (EU-12) og en række sammensætninger mellem nye og 
gamle medlemsstater, navnlig i Centraleuropa. Den ofte ulige socioøkonomiske regionale 
udvikling skaber ligeledes ulighed på området for folkesundhed. Dette ses især tydeligt 
mellem gamle og nye medlemsstater. Medlemsstaterne bør således træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til at foregribe de økonomiske og organisatoriske konsekvenser, der pålægges 
sundhedsprofessionelle, sundhedstjenesteydere og sygesikringskasser. Det er således 
nødvendigt at forene de krav, der stilles af patienter, som modtager grænseoverskridende 
sundhedsydelser, med de forpligtelser, der påhviler sundhedspersonalet, som skal anskue 
sundhedsydelser ud fra en ny økonomisk synsvinkel. Sundhed og sundhedsydelser kan 
således ikke udelukkende anskues ud fra en økonomisk synsvinkel og underlægges 
konkurrencereglerne. Som følge af denne tilgang bør nærværende direktiv i øvrigt ikke blot 
baseres på traktatens artikel 95 om det frie marked, men også på artikel 152 om folkesundhed.
Det er medlemsstaternes ansvar at sikre den nationale offentlige sundhedstjenestes 
bæredygtighed og lige adgang til denne tjeneste, og de skal først og fremmest sikre alle 
borgernes sundhed. Den nationale sundhedssektor henhører fortsat under medlemsstaternes 
kompetenceområde.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– under henvisning til traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, 
særlig artikel 95,

– under henvisning til traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, 
særlig artikel 152,

Begrundelse

Et EU-direktiv om patientrettigheder i forbindelse med sundhedsydelser må nødvendigvis 
være baseret på EF-traktatens artikel 152 om Fællesskabets politikker og aktiviteter på 
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folkesundhedsområdet.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Muligheden for at modtage 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
indebærer fordele for patienterne, men 
formålet med dette direktiv er ikke i sig 
selv at fremme leveringen af 
grænseoverskridende sundhedsydelser.

Begrundelse

Alle patienter har ret til at modtage sundhedsydelser af høj kvalitet i deres egen medlemsstat. 
De fleste ønsker at blive behandlet så tæt som muligt på deres bopæl. Endvidere skal 
medlemsstaterne sørge for, at omfanget af og udgifterne til de systemer, der indføres for at 
levere og fremme grænseoverskridende sundhedsydelser, står i forhold til de 
grænseoverskridende aktiviteter og ikke har væsentlige og uventede konsekvenser for de 
nationale sundhedssystemer som helhed.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Dette direktiv har til formål at skabe en 
generel ramme for udførelse af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i 
Fællesskabet og at sikre patientmobilitet, 
fri udveksling af sundhedsydelser og et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 
med at der fuldt ud tages hensyn til
medlemsstaternes ansvar for at fastlægge
socialsikringsydelserne inden for sundhed 
og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom.

(8) Dette direktiv har til formål at fastsætte 
regler for godtgørelse af udgifter til 
sundhedsydelser udført i andre 
medlemsstater for patienter, der vælger at 
rejse til en anden medlemsstat for dér at 
modtage sundhedsydelser, og åbne 
mulighed for samarbejde mellem 
medlemsstaterne med hensyn til 
sundhedsteknologivurderinger, 
referencecentre og e-sundhedstjenester, 
samtidig med at de til fulde respekterer de 
nationale kompetencer i forbindelse med 
tilrettelæggelsen og leveringen af 
sundhedsydelser i henhold til 
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principperne om universel adgang, 
solidaritet, rimelige priser, lige territorial 
adgang og demokratisk kontrol. Direktivet 
respekterer fuldt ud medlemsstaternes 
ansvar med hensyn til sundhedsydelser i 
henhold til traktaten, bl.a. vedrørende
fastlæggelsen af socialsikringsydelserne 
inden for sundhed og tilrettelæggelsen og 
leveringen af sundhedsydelser og 
medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
følgende former for udførelse af 
sundhedsydelser:
- brug af sundhedsydelser i udlandet (dvs. 
når en patient begiver sig til en 
sundhedstjenesteyder i en anden 
medlemsstat for at få behandling); dette 
kaldes patientmobilitet
- levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs. levering af tjenester fra 
én medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); f.eks. 
telemedicinydelser, fjerndiagnosticering, 
fjernudskrivning af recepter og 
laboratorieydelser
- en sundhedstjenesteyders faste 
tilstedeværelse (dvs. når en 
sundhedstjenesteyder etablerer sig i en 
anden medlemsstat) og
- personers midlertidige tilstedeværelse 
(dvs. sundhedsprofessionelles mobilitet, 
når de f.eks. flytter midlertidigt til 
patientens medlemsstat for at udføre 
ydelser).

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
patienters anvendelse af sundhedsydelser 
i en medlemsstat, som ikke er 
bopælsmedlemsstaten, hvis de vælger at 
rejse til denne anden medlemsstat for dér 
at modtage sundhedsydelser. 
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Endvidere bør patienter fra andre 
medlemsstater behandles på samme måde 
som behandlingsmedlemsstatens egne 
borgere, og ifølge de generelle principper 
om lighed og ikke-forskelsbehandling, som 
anerkendt i chartrets artikel 21, bør der 
under ingen omstændigheder ske 
forskelsbehandling af patienter på grund af 
køn, race, farve, etnisk eller social 
oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion 
eller tro, politiske eller andre anskuelser, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder eller 
seksuel orientering. Medlemsstaterne må 
gerne differentiere den behandling, de 
giver forskellige grupper af patienter, hvis 
de kan dokumentere, at det er berettiget af 
lægelige grunde, f.eks. i tilfælde af 
specifikke tiltag for kvinder eller for 
særlige aldersgrupper (f.eks. gratis 
vaccination af børn eller ældre). Da dette 
direktiv overholder de grundlæggende 
rettigheder og følger de principper, som 
særlig er anerkendt i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, skal det desuden gennemføres 
og anvendes under behørig hensyntagen til 
retten til lighed for loven og princippet om 
ikke-forskelsbehandling i 
overensstemmelse med de almindelige 
retsprincipper som omhandlet i chartrets 
artikel 20 og 21. Dette direktiv finder 
anvendelse, uden at det berører Rådets 
direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse og andre direktiver med 
EF-traktatens artikel 13 som retsgrundlag. 
På baggrund heraf foreskriver direktivet, at 

(13) Endvidere bør patienter fra andre 
medlemsstater behandles på samme måde 
som behandlingsmedlemsstatens egne 
borgere, og ifølge de generelle principper 
om lighed og ikke-forskelsbehandling, som 
anerkendt i chartrets artikel 21, bør der 
under ingen omstændigheder ske 
forskelsbehandling af patienter på grund af 
køn, race, farve, etnisk eller social 
oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion 
eller tro, politiske eller andre anskuelser, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder eller 
seksuel orientering. De fælles overordnede 
principper i EU's sundhedssystemer, der 
blev vedtaget af Rådet i juni 2006, 
herunder navnlig om universalitet, 
adgang til pleje af god kvalitet, lighed og 
solidaritet, skal således være et centralt 
element i den sociale beskyttelse i Europa. 
Medlemsstaterne må gerne differentiere 
den behandling, de giver forskellige 
grupper af patienter, hvis de kan 
dokumentere, at det er berettiget af 
lægelige grunde, f.eks. i tilfælde af 
specifikke tiltag for kvinder eller for 
særlige aldersgrupper (f.eks. gratis 
vaccination af børn eller ældre). Da dette 
direktiv overholder de grundlæggende 
rettigheder og følger de principper, som 
særlig er anerkendt i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, skal det desuden gennemføres 
og anvendes under behørig hensyntagen til 
retten til lighed for loven og princippet om 
ikke-forskelsbehandling i 
overensstemmelse med de almindelige 
retsprincipper som omhandlet i chartrets 
artikel 20 og 21. Dette direktiv finder 
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patienter skal behandles på samme måde 
som behandlingsmedlemsstatens egne 
borgere; dette omfatter også beskyttelse 
mod forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten såvel som til 
lovgivningen i behandlingsmedlemsstaten.

anvendelse, uden at det berører Rådets 
direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse og andre direktiver med 
EF-traktatens artikel 13 som retsgrundlag. 
På baggrund heraf foreskriver direktivet, at 
patienter skal behandles på samme måde 
som behandlingsmedlemsstatens egne 
borgere; dette omfatter også beskyttelse 
mod forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten såvel som til 
lovgivningen i behandlingsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Behovet for at træffe særlige 
foranstaltninger for at sikre kvinder lige 
adgang til de offentlige sundhedssystemer 
skal understreges. Denne adgang til 
sundhedsydelser vedrører både ydelser til 
kvinder og mænd og gynækologisk-
obstetrisk sundhedspleje samt 
sundhedspleje af mødre og børn i henhold 
til Verdenssundhedsorganisationens 
definition af primære sundhedsydelser 
fastlagt på dens 56. 
Verdenssundhedskonference den 24. april 
20031. Den enkelte medlemsstat skal 
respektere kvinders ret til seksuel og 
reproduktiv sundhed.
________________
1 Sekretariatets rapport (A56/27) om den 
internationale konference om primær 
sundhedspleje i Alma-Ata: 25 års jubilæum.

Ændringsforslag 7
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Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Behovet for at træffe særlige 
foranstaltninger for at sikre kvinder lige 
adgang til de offentlige sundhedssystemer 
og den sundhedspleje, de specielt har brug 
for, særlig gynækologisk-obstetrisk 
sundhedspleje, skal ligeledes
understreges.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det bør kræves, at også patienter, der 
tager til en anden medlemsstat for at gøre 
brug af sundhedsydelser under andre 
omstændigheder end dem, der falder ind 
under ordningen for koordinering af de 
sociale sikringsordninger i henhold til 
forordning (EØF) nr. 1408/71, bør kunne 
nyde godt af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser i 
overensstemmelse med traktaten og 
bestemmelserne i dette direktiv. 
Patienterne bør sikres godtgørelse af 
udgifterne til disse sundhedsydelser på 
mindst samme niveau, som hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført i forsikringsmedlemsstaten. 
Dette er fuldt ud i overensstemmelse med, 
at medlemsstaterne har ansvaret for at 
bestemme, i hvilket omfang deres borgere 
skal være dækket i tilfælde af sygdom, og 
har ikke væsentlige konsekvenser for 
finansieringen af de nationale
sundhedssystemer. Medlemsstaterne kan 
dog i deres nationale lovgivning fastsætte, 
at udgifterne til behandlingen godtgøres 
efter de satser, der gælder i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis dette er 

(21) Det bør kræves, at også patienter, der 
tager til en anden medlemsstat for at gøre 
brug af sundhedsydelser under andre 
omstændigheder end dem, der falder ind 
under ordningen for koordinering af de 
sociale sikringsordninger i henhold til 
forordning (EØF) nr. 1408/71, bør kunne 
nyde godt af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser i 
overensstemmelse med traktaten og 
bestemmelserne i dette direktiv. 
Patienterne bør sikres godtgørelse af 
udgifterne til disse sundhedsydelser på 
mindst samme niveau, som hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført i forsikringsmedlemsstaten. 
Dette er fuldt ud i overensstemmelse med, 
at medlemsstaterne har ansvaret for at 
bestemme, i hvilket omfang deres borgere 
skal være dækket i tilfælde af sygdom, og 
har ikke væsentlige konsekvenser for 
finansieringen af de nationale 
sundhedssystemer. Medlemsstaterne kan 
dog i deres nationale lovgivning fastsætte, 
at udgifterne til behandlingen godtgøres 
efter de satser, der gælder i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis dette er 
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mere gunstigt for patienten. Dette kan 
navnlig være tilfældet i forbindelse med 
behandling gennem europæiske netværk af 
referencecentre, jf. artikel 15 i dette 
direktiv.

mere gunstigt for patienten. Dette kan 
navnlig være tilfældet i forbindelse med 
behandling gennem europæiske netværk af 
referencecentre, jf. artikel 15 i dette 
direktiv, og i forbindelse med 
behandlinger, som i 
forsikringsmedlemsstaten er betinget af, 
at de kan få fast hospitalsbehandling 
inden for en tidsfrist, som er medicinsk 
forsvarlig.

Begrundelse

Priserne på sundhedsydelser i lande, der blev medlem af EU før 2004, adskiller sig - i mange 
tilfælde væsentligt - fra priserne i lande, der først for nylig er blevet medlem, til skade for 
sidstnævnte. For at forhindre, at der sker en opdeling mellem patienter, der er fattige og 
underprivilegerede, og patienter, der er velhavende og privilegerede, således at princippet 
om lige adgang bliver en tom frase, er det af afgørende betydning at skabe lige muligheder 
for alle patienter, som har behov for hospitalsbehandling. Det er ligeledes vigtigt at fremsætte 
et forslag om lige muligheder for kvinder og mænd (da prisforskellen i EU er på 15 % og i 
nogle lande endog 25 %). Hvad angår det juridiske aspekt, kan man med ændringsforslaget 
henholde sig til Domstolens dom i sag C-372/04 (Watts), punkt 147, som ikke udelukker 
indbyrdes tilpasning af medlemsstaternes socialsikringssystemer, og til artikel 35 i EU's 
charter om grundlæggende rettigheder samt det princip, der ligger til grund for nærværende 
direktiv, nemlig at alle bør sikres lige adgang, og at alt andet udelukkende ville være retorik.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne kan opretholde 
generelle betingelser, behandlingskriterier 
og lovgivningsmæssige og administrative 
formaliteter for brug af sundhedsydelser og 
godtgørelse af udgifter hertil, f.eks. kravet 
om at skulle opsøge en almenpraktiserende 
læge før en speciallæge eller før 
behandling på hospital, også for patienter, 
der ønsker at gøre brug af sundhedsydelser 
i en anden medlemsstat, forudsat at 
sådanne betingelser er nødvendige, står i 
rimeligt forhold til det tilstræbte mål og 

(28) Medlemsstaterne bør opretholde 
generelle betingelser, behandlingskriterier 
og lovgivningsmæssige og administrative 
formaliteter for brug af sundhedsydelser og 
godtgørelse af udgifter hertil samt for
opfølgende behandling ydet af den 
sundhedsprofessionelle i 
forsikringsmedlemsstaten, f.eks. kravet 
om at skulle opsøge en almenpraktiserende 
læge før en speciallæge eller før 
behandling på hospital, også for patienter, 
der ønsker at gøre brug af sundhedsydelser 
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ikke er vilkårlige og diskriminerende. Det 
bør derfor kræves, at disse generelle 
betingelser og formaliteter anvendes på en 
objektiv, gennemsigtig og ikke-
diskriminerende måde og er kendt på 
forhånd, at de først og fremmest er baseret 
på medicinske overvejelser, og at de ikke 
indebærer yderligere byrder for patienter, 
der ønsker at gøre brug af sundhedsydelser 
i en anden medlemsstat, sammenlignet med 
patienter, der behandles i 
forsikringsmedlemsstaten, og at 
afgørelserne træffes hurtigst muligt. Dette 
berører ikke medlemsstaternes ret til at 
fastlægge kriterier eller betingelser for 
forhåndstilladelse, hvis der er tale om 
patienter, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i 
forsikringsmedlemsstaten.

i en anden medlemsstat, forudsat at 
sådanne betingelser er nødvendige, står i 
rimeligt forhold til det tilstræbte mål og 
ikke er vilkårlige og diskriminerende. Det 
bør derfor kræves, at disse generelle 
betingelser og formaliteter anvendes på en 
objektiv, gennemsigtig og ikke-
diskriminerende måde og er kendt på 
forhånd, at de først og fremmest er baseret 
på medicinske overvejelser, og at de ikke 
indebærer yderligere byrder, hverken for 
den sundhedsprofessionelle i 
forsikringsmedlemsstaten eller for 
patienter, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
sammenlignet med patienter, der behandles 
i forsikringsmedlemsstaten, og at 
afgørelserne træffes hurtigst muligt. Dette 
berører ikke medlemsstaternes ret til at 
fastlægge kriterier eller betingelser for 
forhåndstilladelse, hvis der er tale om 
patienter, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i 
forsikringsmedlemsstaten.

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at udgifterne til opfølgende behandling efter lægebehandling i en 
anden medlemsstat ikke medfører meromkostninger for de sundhedsprofessionelle i patientens 
forsikringsmedlemsstat, navnlig i tilfælde af akut behandling.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Alle sundhedsydelser, der ikke anses 
som hospitalsbehandling efter 
bestemmelserne i dette direktiv, bør anses 
som sundhedsydelser, der ikke kræver 
hospitalsindlæggelse. I lyset af EF-
Domstolens praksis vedrørende den frie 
bevægelighed for tjenesteydelser bør der 
ikke være krav om forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse ydet af den 

(29) Alle sundhedsydelser, der ikke anses 
som hospitalsbehandling efter 
bestemmelserne i dette direktiv, bør anses 
som sundhedsydelser, der ikke kræver 
hospitalsindlæggelse. I lyset af EF-
Domstolens praksis vedrørende den frie 
bevægelighed for tjenesteydelser bør der 
ikke være krav om forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse ydet af den
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lovpligtige socialsikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten af udgifter til 
andre sundhedsydelser end 
hospitalsbehandling. I det omfang 
godtgørelse af sådanne ydelser holder sig 
inden for rammerne af den dækning, som 
garanteres af sygesikringsordningen i 
forsikringsmedlemsstaten, vil det ikke 
bringe de sociale sikringsordninger ud af 
økonomisk ligevægt, at der ikke kræves 
forhåndstilladelse.

lovpligtige socialsikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten af udgifter til 
andre sundhedsydelser end 
hospitalsbehandling.
Forsikringsmedlemsstaten bør imidlertid 
på forhånd træffe foranstaltninger til 
fastsættelse af de nærmere betingelser for 
godtgørelse af udgifter til opfølgende 
behandling ydet af 
sundhedsprofessionelle i 
forsikringsmedlemsstaten, navnlig i 
tilfælde af akut behandling. I det omfang 
godtgørelse af sådanne ydelser holder sig 
inden for rammerne af den dækning, som 
garanteres af sygesikringsordningen i 
forsikringsmedlemsstaten, vil det ikke 
bringe de sociale sikringsordninger ud af 
økonomisk ligevægt, at der ikke kræves 
forhåndstilladelse.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Med dette direktiv fastsættes regler for 
godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser 
udført i andre medlemsstater for 
patienter, som vælger at rejse til en anden 
medlemsstat for dér at modtage 
sundhedsydelser, og det åbner mulighed 
for samarbejde mellem medlemsstaterne 
med hensyn til 
sundhedsteknologivurderinger, 
referencecentre og e-sundhedstjenester, 
samtidig med at de til fulde respekterer de 
nationale kompetencer i forbindelse med 
tilrettelæggelsen og leveringen af 
sundhedsydelser i henhold til 
principperne om universel adgang, 
solidaritet, rimelige priser, lige territorial 
adgang og demokratisk kontrol. 
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Begrundelse

Målene med dette direktiv præciseres bedre på denne måde. Medlemsstaternes ansvar og de 
principper, der skal tages hensyn til i sundhedspolitikkerne, skal allerede fremgå af målet 
med direktivet. 

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser, uanset 
hvordan de tilrettelægges, finder sted og 
finansieres, og om det sker i offentligt 
eller privat regi.

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser i henhold til 
artikel 4.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "grænseoverskridende 
sundhedsydelser": sundhedsydelser, der 
leveres i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten, eller 
sundhedsydelser, der leveres i en anden 
medlemsstat end den, hvor 
sundhedstjenesteyderen har bopæl, er 
registreret eller etableret

b) "grænseoverskridende 
sundhedsydelser": sundhedsydelser, der 
leveres i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forsikringsselskaber, gensidige 
selskaber og sygekasser afskaffer enhver 
form for forskelsbehandling, herunder 
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skjult forskelsbehandling, gennem 
anvendelse af risikofaktorer relateret til 
arvelige eller genetiske sygdomme, og 
omkostningerne ved sygeforsikringer og 
forsikringspræmier beregnes ikke længere 
på grundlag af køn og arten af 
forsikringstagerens arbejde, og de 
mekanismer, der anvendes til at beregne 
omkostningerne og præmierne, må ikke 
indebære nogen form for 
forskelsbehandling, navnlig af kvinder

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) der er lighed i sundhed, hvilket 
indebærer at mænd og kvinder behandles 
lige, når de har samme behov, samtidig 
med at der tages rimeligt hensyn til deres 
forskelligheder.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset bestemmelserne i dette direktiv, 
særlig artikel 7, 8 og 9, sikrer 
forsikringsmedlemsstaten, at forsikrede, 
der tager til en anden medlemsstat for at 
gøre brug af sundhedsydelser der eller 
ønsker at gøre brug af sundhedsydelser i en 
anden medlemsstat, ikke hindres i at gøre 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, hvis den pågældende 
behandling indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten, og som den 
forsikrede har krav på. 

1. Uanset bestemmelserne i dette direktiv, 
særlig artikel 7, 8 og 9, sikrer 
forsikringsmedlemsstaten, at forsikrede, 
der tager til en anden medlemsstat for at 
gøre brug af sundhedsydelser der eller 
ønsker at gøre brug af sundhedsydelser i en 
anden medlemsstat, ikke hindres i at gøre 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, hvis den pågældende 
behandling indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten, og som den 
forsikrede har krav på. 
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Forsikringsmedlemsstaten godtgør den 
forsikrede de udgifter, som ville være 
blevet dækket af dens lovpligtige 
socialsikringsordning, hvis den samme 
eller tilsvarende sundhedsydelse var blevet 
udført på dens område. Det er under alle 
omstændigheder forsikringsmedlemsstaten, 
der afgør, hvilke 
sundhedsydelsesomkostninger der dækkes, 
uanset hvor ydelserne udføres.

Forsikringsmedlemsstaten godtgør de 
udgifter, som ville være blevet dækket af 
dens lovpligtige socialsikringsordning, hvis 
den samme eller tilsvarende 
sundhedsydelse var blevet udført på dens 
område. Det er under alle omstændigheder 
forsikringsmedlemsstaten, der afgør, hvilke 
sundhedsydelsesomkostninger der dækkes, 
uanset hvor ydelserne udføres.

Begrundelse

Den lige adgang til grænseoverskridende sundhedsydelser kan bringes i fare, når en patient 
ser sig nødsaget til at selv at betale for ydelserne, inden vedkommende kan få dem godtgjort. 
Forsikrings- og behandlingsmedlemsstaten kunne indføre hurtige indbyrdes 
refusionsordninger (som minimum, hvis det ikke indføres for alle patienter, for dem, der er 
økonomisk dårligt stillet). Hvis det anføres, at den forsikrede person godtgøres udgifterne, 
udelukkes denne mulighed.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udgifterne til sundhedsydelser udført i 
en anden medlemsstat godtgøres af 
forsikringsmedlemsstaten i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv med et 
beløb, der mindst svarer til de udgifter, der 
ville være blevet godtgjort, hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført i forsikringsmedlemsstaten, 
uden at beløbet dog kan overstige de 
faktiske udgifter til de pågældende 
sundhedsydelser.

2. Udgifterne til sundhedsydelser udført i 
en anden medlemsstat godtgøres af 
forsikringsmedlemsstaten i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv med et 
beløb, der mindst svarer til de udgifter, der 
ville være blevet godtgjort, hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført i forsikringsmedlemsstaten, 
uden at beløbet dog kan overstige de 
faktiske udgifter til de pågældende 
sundhedsydelser. Hvis patienten hurtigt 
har brug for en stationær
hospitalsbehandling, som ikke er sikret i 
forsikringsmedlemsstaten inden for en 
tidsfrist, som er medicinsk forsvarlig, 
godtgør forsikringsmedlemsstaten de 
samlede faktiske udgifter til de 
pågældende sundhedsydelser.
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Begrundelse

Priserne på sundhedsydelser i lande, der blev medlem af EU før 2004, adskiller sig - i mange 
tilfælde væsentligt - fra priserne i lande, der først for nylig er blevet medlem, til skade for 
sidstnævnte. For at forhindre, at der sker en opdeling mellem patienter, der er fattige og 
underprivilegerede, og patienter, der er velhavende og privilegerede, således at princippet 
om lige adgang bliver en tom frase, er det af afgørende betydning at skabe lige muligheder 
for alle patienter, som har behov for hospitalsbehandling. Det er ligeledes vigtigt at fremsætte 
et forslag om lige muligheder for kvinder og mænd (da prisforskellen i EU er på 15 % og i 
nogle lande endog 25 %). Hvad angår det juridiske aspekt, kan man med ændringsforslaget 
henholde sig til Domstolens dom i sag C-372/04 (Watts), punkt 147, som ikke udelukker 
indbyrdes tilpasning af medlemsstaternes socialsikringssystemer, og til artikel 35 i EU's 
charter om grundlæggende rettigheder samt det princip, der ligger til grund for nærværende 
direktiv, nemlig at alle bør sikres lige adgang, og at alt andet udelukkende ville være retorik.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsmedlemsstaten kan for en 
patient, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
fastsætte de samme betingelser, 
behandlingskriterier og 
lovgivningsmæssige og administrative 
formaliteter for brug af sundhedsydelser og 
godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser, 
som den ville fastsætte, hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført på dens område, forudsat at 
de ikke er diskriminerende eller udgør en 
hindring for den frie bevægelighed for 
personer.

3. Forsikringsmedlemsstaten kan for en 
patient, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
fastsætte de samme betingelser, 
behandlingskriterier og 
lovgivningsmæssige og administrative 
formaliteter for brug af sundhedsydelser og 
godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser, 
som den ville fastsætte, hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført på dens område, forudsat at 
de ikke er diskriminerende eller udgør en 
hindring for den frie bevægelighed for 
personer, varer eller tjenesteydelser, og 
hvis borgerne, navnlig kvinder og børn, 
på forhånd sikres universel adgang til 
sundhedsydelser.

Begrundelse

Efter den store tilstrømning af patienter fra de gamle medlemsstater til de nye medlemsstaters 
sundhedsplejeinstitutioner udøver visse af disse institutioner forskelsbehandling af 
patienterne. Dette er så meget desto mere skadeligt, da det berører kvinders og børns 
sundhed.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne skal råde over en 
ordning til beregning af udgifter, som den 
lovpligtige socialsikringsordning skal 
godtgøre den forsikrede for 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat. Denne ordning skal være 
baseret på objektive, ikke-diskriminerende 
kriterier, der er kendt på forhånd, og de 
udgifter, der godtgøres efter ordningen, må 
ikke være mindre end dem, der ville være 
blevet godtgjort, hvis de samme eller 
tilsvarende sundhedsydelser var blevet 
udført på forsikringsmedlemsstatens 
område.

4. Medlemsstaterne skal råde over en 
ordning til beregning af udgifter, som den 
lovpligtige socialsikringsordning skal 
godtgøre for den forsikrede for 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat. Denne ordning skal være 
baseret på objektive, ikke-diskriminerende 
kriterier, der er kendt på forhånd, og de 
udgifter, der godtgøres efter ordningen, må 
ikke være mindre end dem, der ville være 
blevet godtgjort, hvis de samme eller 
tilsvarende sundhedsydelser var blevet 
udført på forsikringsmedlemsstatens 
område.

Begrundelse

Den lige adgang til grænseoverskridende sundhedsydelser kan bringes i fare, når en patient 
ser sig nødsaget til at selv at betale for ydelserne, inden vedkommende kan få dem godtgjort. 
Forsikrings- og behandlingsmedlemsstaten kunne indføre hurtige indbyrdes 
refusionsordninger (som minimum, hvis det ikke indføres for alle patienter, for dem, der er 
økonomisk dårligt stillet). Hvis det anføres, at den forsikrede person godtgøres udgifterne, 
udelukkes denne mulighed.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling:

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling og 
specialistbehandling sundhedsydelser i 
henhold til forsikringsmedlemsstatens 
gældende lovgivning, hvis behandlingen 
kræver indlæggelse af patienten mindst én 
nat eller brug af højt specialiseret og 
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omkostningskrævende medicinsk 
infrastruktur eller medicinsk udstyr, eller 
når behandlinger udgør en særlig risiko 
for patienten eller befolkningen.

a) sundhedsydelser, der kræver 
indlæggelse af den pågældende patient 
mindst en nat
b) sundhedsydelser, der er opført på en 
særlig liste over sundhedsydelser, der ikke 
kræver indlæggelse af patienten mindst en 
nat. Listen begrænses til: 
- sundhedsydelser, der kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr eller 

- sundhedsydelser, der indebærer 
behandlinger, der udgør en særlig risiko 
for patienten eller befolkningen.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Der udstedes under alle 
omstændigheder en forhåndstilladelse, 
hvis patienten skal have en 
lægebehandling, som normalt er dækket 
af forsikringsmedlemsstatens 
socialsikringsordning, og vedkommende 
ikke kan få behandlingen i 
bopælsmedlemsstaten inden for en 
tidsfrist, som er medicinsk forsvarlig i 
henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 
og forordning (EF) nr. 883/2004.

Begrundelse

Det er vigtigt på dette stadium at understrege grænserne for denne artikels 
anvendelsesområde som følge af anvendelsen af forordning nr. 1408/71 og nr. 883/2004.
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Behandlingsmedlemsstaten kan 
vedtage passende foranstaltninger for at 
styre tilstrømningen af patienter og for at 
forhindre, at den griber - eller kan gribe 
alvorligt - ind i den planlægning og 
rationalisering i hospitalssektoren, der 
gennemføres for at undgå overkapacitet 
på hospitalerne, ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, til fordel for 
opretholdelsen af et afbalanceret system 
for læge- og hospitalsbehandling, der er 
tilgængeligt for alle, eller opretholdelsen 
af behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på dens område. 
Behandlingsmedlemsstaten afstår fra 
enhver forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet og sørger for, at 
foranstaltningerne til begrænsning af den 
frie bevægelighed kun omfatter det, der er 
nødvendigt og rimeligt. 
Behandlingsmedlemsstaten underretter 
Kommissionen om disse foranstaltninger.

Begrundelse

I artikel 5 i direktivet fastsættes behandlingsmedlemsstatens ansvar i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser, mens metoderne til at kontrollere patientstrømmen er 
anført andetsteds (artikel 8). Dette direktiv nævner imidlertid ikke de foranstaltninger, 
medlemsstaterne råder over til at kontrollere den store patienttilstrømning, som kan påvirke 
deres sundhedssystemer og forhindre dem i at påtage sig deres ansvar med hensyn til 
sundhedspleje.

Ændringsforslag 23
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) behandlingens presserende art eller 
den pågældende lægebehandling

Begrundelse

Selv om mange sygdomme ikke nødvendigvis medfører smerter, kan et indgreb eller 
presserende behandling ved hjælp af specifik lægebehandling være påkrævet.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
om betingelserne herfor, herunder om 
situationen, hvis der sker skader som følge 
af sundhedsydelser, der er udført i en 
anden medlemsstat.

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
om betingelserne herfor, herunder om 
situationen, hvis der sker skader som følge 
af sundhedsydelser, der er udført i en 
anden medlemsstat, betingelserne for 
tilladelse til opfølgende behandling ydet af
sundhedsprofessionelle i 
forsikringsmedlemsstaten samt for 
godtgørelse. I oplysningerne om 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
skal der skelnes klart mellem de 
rettigheder, patienterne har i kraft af dette 
direktiv, og deres rettigheder i henhold til 
de forordninger om koordinering af 
socialsikringsordninger, der er nævnt i 
artikel 3, stk. 1, litra f).

Ændringsforslag 25
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

(a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne og sundhedsprofessionelle, 
særlig om patienternes rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

Begrundelse

Sundhedsprofessionelle er patienternes første kontakt, og de skal have de nødvendige 
oplysninger om patienternes rettigheder, således at alle disse rettigheder kan overholdes, og 
patienterne kan vejledes med henblik på at give dem den nødvendige hjælp.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) hjælpe patienterne med at beskytte 
deres rettigheder og med at klage, hvis de 
kommer ud for skader som følge af brug af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat; det nationale kontaktpunkt 
skal særlig oplyse patienterne om 
mulighederne for tvistbilæggelse, bistå 
med valg af egnet udenretslig 
tvistbilæggelsesordning i den konkrete sag 
og hjælpe patienterne med at følge sagen, 
hvis dette er nødvendigt

(b) stille oplysninger om fremgangsmåden 
i forbindelse med klager og skader til 
rådighed, hjælpe patienterne med at 
beskytte deres rettigheder og med at klage, 
hvis de kommer ud for skader som følge af 
brug af sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat; det nationale kontaktpunkt 
skal særlig oplyse patienterne om 
mulighederne for tvistbilæggelse, bistå 
med valg af egnet udenretslig 
tvistbilæggelsesordning i den konkrete sag 
og hjælpe patienterne med at følge sagen, 
hvis dette er nødvendigt

Begrundelse

Der skal være oplysninger til rådighed på nationale kontaktpunkter om fremgangsmåden i 



PE415.154v02-00 22/23 AD\766831DA.doc

DA

forbindelse med klager og skader i behandlingsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremmer samarbejdet 
om grænseoverskridende sundhedsydelser 
udført på regionalt og lokalt plan samt ved 
hjælp af ikt, grænseoverskridende 
sundhedsydelser udført midlertidigt eller 
på ad hoc-basis og andre former for 
grænseoverskridende samarbejde.

2. Medlemsstaterne fremmer samarbejdet 
om grænseoverskridende sundhedsydelser 
udført på regionalt og lokalt plan samt 
kommunikation mellem udenlandske 
sundhedstjenesteydere og de normale 
sundhedstjenesteydere i oprindelseslandet 
ved hjælp af ikt, grænseoverskridende 
sundhedsydelser udført midlertidigt eller 
på ad hoc-basis og andre former for 
grænseoverskridende samarbejde.

Begrundelse

Kontinuitet i behandlingen er af afgørende betydning for patientens sikkerhed. Lægerne fra 
patientens oprindelsesland skal samarbejde tæt med læger og specialister i behandlingslandet 
med henblik på at sikre kontinuitet i behandlingen.
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