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KORT BEGRUNDELSE

Direktivforslaget er baseret på traktatens artikel 95, og det foreslås, at der fastlægges en 
fællesskabsramme for grænseoverskridende sundhedsydelser, herunder retlige definitioner og 
generelle bestemmelser. Der redegøres endvidere for sammenhængen med andre 
fællesskabspolitikker. Det foreslåede direktiv finder anvendelse på alle sundhedsydelser, 
uanset hvordan de tilrettelægges, leveres eller finansieres.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender støtter generelt formålet med det 
foreslåede direktiv. Det understreges, at hvis borgerne skal kunne træffe et informeret valg, er 
det yderst vigtigt at sikre klare oplysninger og en gennemsigtig ramme for levering af 
grænseoverskridende sundhedsydelser i EU. Ydelserne bør desuden være sikre og af god 
kvalitet. Procedurerne for godtgørelse af udgifter bør være klare og gennemsigtige, idet 
patienterne selv skal betale for behandlingen med det samme.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender har, henset til udvalgets mandat, navnlig 
fokuseret på følgende aspekter:

Forordningerne vedrørende koordinering af socialsikringsordningerne

Dette forslag ændrer ikke de nuværende rammer for koordinering af 
socialsikringsordningerne, og disse rammer vil fortsat gælde tillige med alle de generelle 
principper, som forordningerne om koordinering af socialsikringsordningerne bygger på. 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender støtter dette, men finder det 
mærkværdigt, at der foreslås særskilte regler for godtgørelse af udgifter i forhold til 
bestemmelserne i forordningen om koordinering. Hovedindvendingen er, at der vil blive 
behov for et nyt administrativt system, hvilket vil føre til mere unødvendigt og uønsket 
bureaukrati og uklare regler. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender foreslår 
derfor, at der anvendes de samme bestemmelser om godtgørelse af udgifter som dem, der er 
fastlagt i forordningen.

Ramme for gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Forslaget vil også finde anvendelse, uden at det berører den nuværende ramme for gensidig 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender støtter dette punkt fuldt 
ud.

Ligebehandling af alle uanset race

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender understreger, at lige adgang for alle bør 
være et af direktivets hovedformål. 

Information
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I denne udtalelse understreges den generelle betydning af at give nyttige og klare oplysninger 
til patienterne om kvaliteten af sundhedsydelserne (herunder oplysninger om hospitalerne). 
Det understreges desuden, at det er vigtigt at få kendskab til sundhedstjenesteydernes 
specialer og resultater med henblik på at kunne træffe et informeret valg om, hvilket hospital, 
der ville være det bedste for en bestemt patient, og således at der kan udarbejdes en liste over 
ekspertisecentre i Europa.

Evaluering

Med hensyn til indsamling af data og overvågning (artikel 18) understreges det, at 
indsamlingen af data vil gøre det nemmere at bedømme, om direktivet opfylder målsætningen 
om at forbedre kvaliteten af sundhedsydelser generelt, og mere specifikt om det understøtter 
princippet om adgang for alle. Det bør være et af de centrale aspekter i de rapporter, der 
henvises til i artikel 20.

Definitioner

Definitionerne af "sundhedsydelser" og "sundhedspersonale" er ikke klare og fører til 
modsigelser og/eller uklarheder. Derfor foreslås det at indføre definitionen af "naturalydelser" 
i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 883/04.

I forbindelse med fastlæggelsen af definitionerne opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender i betragtningerne Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje at 
anerkende den positive virkning af varmekure for rekonvalescens og bevarelsen af et godt 
helbred.

Der gøres også opmærksom på lige adgang til "europæiske referencecentre" i betragtningerne.

Generelle bemærkninger

 Sundhedsydelser og sociale ydelser af almen interesse spiller en vigtig rolle i den 
europæiske sociale model. Udvalget opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne 
til at anerkende denne rolle i forbindelse med gennemførelsen af lovgivningen om det 
indre marked og konkurrenceretten og understreger, at finansieringen af disse tjenester er 
utilstrækkelig, især i nogle østeuropæiske medlemsstater.

 Liberaliseringen af sundhedsydelserne vil kunne skabe mere ulige adgang til 
sundhedspleje af høj kvalitet.

 Udviklingen af sundhedsydelser af høj kvalitet med basis i lokalsamfundet i samarbejde 
med brugere og patienter kan spille en vigtig rolle i bekæmpelsen af fattigdom og social 
udstødelse.

 Der er stadig store forskelle i de resultater, der er opnået på sundhedsområdet, både 
mellem medlemsstaterne og internt i medlemsstaterne, og medlemsstaterne opfordres 
indtrængende til at forsøge at udligne disse forskelle, ikke mindst ved at sikre alle reel 
adgang til sundhedsydelser.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Det anføres i Kommissionens 
meddelelse om status over den sociale 
virkelighed - Midtvejsrapport til Det 
Europæiske Råds forårsmøde i 20071, at 
selv om medlemsstaterne hører til de 
rigeste lande i verden, opstår der nye 
former for fattigdom og ulighed som f.eks. 
stigende fedme og psykiske problemer.
1 KOM(2007)0063.

Begrundelse

Det understreges, at social- og sundhedsydelser af høj kvalitet med basis i lokalsamfundet kan 
spille en vigtig rolle i bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. De eksisterende forskelle mellem de 
sundhedspolitiske mål for det indre 
marked for tjenesteydelser gør det 
nødvendigt, at man i tilfælde af konflikt 
altid prioriterer de sundhedspolitiske mål 
(dvs. folkesundhed, socialpolitiske mål, 
bevarelse af den økonomiske balance i 
socialsikringssystemet osv.) som
altovervejende hensyn til offentlighedens 
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interesse.

Begrundelse

Dette vil bl.a. sikre, at de sundhedspolitiske mål prioriteres, og at Kommissionen mål om at 
forbedre sundhedsydelserne kan nås.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) I Kommissionens hvidbog af 23. 
oktober 2007 med titlen Sammen om 
sundhed: en strategi for EU 2008-2013 
fastlægges en første EU-sundhedsstrategi 
for EU's aktiviteter på sundhedsområdet.
1KOM(2007)0630

Begrundelse

Meddelelsen er baseret på medlemsstaternes og Fællesskabets tilsagn om at respektere de 
fælles værdier og principper for sundhedspolitikken. Det understreges i Parlamentets 
beslutning, at sundhed derfor må betragtes som et af de centrale sociale og politiske 
spørgsmål, som EU's fremtid afhænger af.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Sundhedsydelser og sociale ydelser af 
almen interesse spiller en vigtig rolle i den 
europæiske sociale model, men 
finansieringen af disse tjenester er 
utilstrækkelig i en række medlemsstater. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
anerkende denne rolle i forbindelse med 
gennemførelsen af lovgivningen om det 
indre marked og konkurrenceretten.

Begrundelse
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Bekræfter det generelle udgangspunkt for drøftelser om sundhedssystemet.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Sundhedsydelser og sociale ydelser af 
almen interesse spiller en vigtig rolle i den 
europæiske sociale model, men 
finansieringen af disse tjenester er 
utilstrækkelig i en række medlemsstater. 
Medlemsstaterne og Kommissionen bør 
tage større hensyn til sundhedsydelsernes 
grundlæggende rolle i forbindelse med al 
lovgivning.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Liberaliseringen af 
sundhedsydelserne vil kunne skabe mere 
ulige adgang til sundhedsydelser af høj 
kvalitet og er derfor ikke målet med dette 
direktiv.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4d) Sundhedsydelser af høj kvalitet med 
basis i lokalsamfundet, om muligt udviklet 
i samarbejde med brugere og patienter, 
kan spille en vigtig rolle i bekæmpelsen af 
fattigdom og social udstødelse.
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Begrundelse

Det er et af de centrale aspekter i beslutningen, der henvises til i betragtning 1.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 4 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4e) Der er stadig store forskelle i de 
resultater, der er opnået på 
sundhedsområdet, både mellem 
medlemsstaterne og internt i 
medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør 
forsøge at udligne disse forskelle, ikke 
mindst ved at sikre alle reel adgang til 
sundhedsydelser. 

Begrundelse

Hjørnestenen i alle politikker vedrørende sundhedsydelser bør være at sikre adgang for alle.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EF-Domstolen har ved flere lejligheder 
bekræftet, at alle former for medicinsk 
behandling er omfattet af traktaten, og har 
samtidig påpeget deres særlige karakter.

(5) EF-Domstolen har ved flere lejligheder 
bekræftet, at lægelige ydelser mod 
vederlag henhører under EF-traktatens 
bestemmelser om fri udveksling af 
tjenesteydelser, og har samtidig påpeget 
deres særlige karakter.

Begrundelse

Eftersom direktivet specifikt drejer sig om fri bevægelighed for tjenesteydelser, er det vigtigt 
at henvise til de relevante bestemmelser i EF-traktaten. Det angives også i ændringsforslaget 
- i henhold til den faste retspraksis ved EF-Domstolen - at lægelige ydelser falder inden for 
rammerne af disse bestemmelser i EF-traktaten, hvis der betales et vederlag (se f.eks. C-
372/04, Watts, præmis 86).

Ændringsforslag 10
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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 skabe
regler for adgangen til sikre 
sundhedsydelser af høj kvalitet i en anden 
medlemsstat og etablere 
samarbejdsordninger om sundhedsydelser 
mellem medlemsstaterne i fuld respekt for 
den nationale kompetence til at 
tilrettelægge og levere sundhedsydelser i 
henhold til principperne om universel 
adgang, solidaritet, rimelige priser, ligelig 
geografisk adgang og demokratisk 
kontrol. Det respekterer fuldt ud 
medlemsstaternes ansvar for 
sundhedsydelser i henhold til traktaten, 
herunder for at definere
socialsikringsydelserne inden for sundhed 
og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom.

Ændringsforslag 11

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 

(8) Dette direktiv har til formål at skabe en 
generel ramme for levering af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i 
Fællesskabet og at sikre patientmobilitet,
en bedre balance mellem patienternes 
individuelle rettigheder vedrørende 
mobilitet og bevarelsen af de nationale 
reguleringsmuligheder til gavn for alle, 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 
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med sygdom. og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I forbindelse med definitionen af 
sundhedsydelser bør Kommissionen og 
medlemsstaterne overveje at anerkende 
den positive virkning af varmekure for 
rekonvalescens og bevarelsen af et godt 
helbred.

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med ændringsforslag 2. Varmekure kan spille en 
vigtig rolle i forbindelse med forebyggelse og løsning af sundhedsproblemer. 
Medlemsstaterne, Kommissionen og sundhedsforsikringsselskaber bør undersøge, hvilken 
merværdi, foranstaltninger af denne art kan tilføre.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Medlemsstaterne bør tage hensyn til 
Europa-Parlamentets beslutning af 29. 
maj 1997 om den ikkekonventionelle 
medicins status1 i forbindelse med 
gennemførelsen af dette direktiv.
1 EFT C 182 af 16.6.1997, s. 67.

Begrundelse

Henset til at en række borgere i medlemsstaterne gør brug af disse behandlingsformer og 
terapier, opfordres Kommissionen i beslutningen til at påbegynde arbejdet med at anerkende 
ikkekonventionelle behandlingsformer.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) For at sikre, at der ikke skabes nye 
hindringer for sundhedspersonalets frie 
bevægelighed, og for at garantere 
patientsikkerheden, skal der sikres ligelige 
standarder for sundhedspersonalets 
sikkerhed på arbejdet, navnlig med 
henblik på at undgå risici for infektioner, 
der skyldes uheld på arbejdspladsen, som 
f.eks. nålestiksskader, der kan medføre 
potentielt dødbringende infektioner, 
herunder hepatitis B, hepatitis C og hiv, 
der omtales i Europa-Parlamentets 
beslutning med henstillinger til 
Kommissionen af 6. juli 2006 om at 
beskytte europæiske arbejdstagere inden 
for sundhedsområdet mod infektioner, der 
overføres via blodet efter nålestik1.
1 EUT C 303 E af 13.12.2006, s.754.

Begrundelse

De varierende standarder for sikkerhed på arbejdspladsen for sundhedspersonale kan udgøre 
en betydelig hindring for sundhedspersonalets frie bevægelighed. Beskyttelsen af 
sundhedspersonalet mod nålestiksskader skal vies særlig opmærksomhed, idet der her er stor 
forskel på standarderne for sikkerhed på arbejdspladsen inden for EU.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Medlemsstaterne skal navnlig sikre 
et højt beskyttelsesniveau for at beskytte 
patienter, personale og andre personer, 
der opholder sig på 
sundhedsplejeinstitutioner, mod 
sygehusinfektioner, idet disse udgør en 
alvorlig trussel mod folkesundheden, 
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navnlig i forbindelse med 
sundhedsydelser på tværs af grænserne. 
Alle relevante forebyggende 
foranstaltninger, herunder 
hygiejnestandarder og 
screeningprocedurer til diagnosticering 
skal anvendes for at undgå eller minimere 
risikoen for infektioner i forbindelse med 
sundhedsydelser.

Begrundelse

Kommissionen ventes at offentliggøre sin meddelelse om patientsikkerhed og 
sygehusinfektioner i løbet af 2008. Rådet skal også forelægge en fælles tekst om dette 
spørgsmål i nærmeste fremtid. Europa-Parlamentet bør derfor sikre, at dette emne kommer 
med, idet sygehusinfektioner ikke kender til landegrænser og derfor bør medtages i en 
lovgivningsmæssig tekst om de grænseoverskridende aspekter af sundhedsydelser.

Ændringsforslag 16

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 

(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 
behandlingen var den samme eller er lige 
så effektiv, hvis de samme
sundhedsydelser var blevet leveret 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 
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sundhedssystemer. Medlemsstaterne kan 
dog i deres nationale lovgivning fastsætte, 
at udgifterne til behandlingen godtgøres 
efter de satser, der gælder i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis dette er 
mere gunstigt for patienten. Dette kan 
navnlig være tilfældet i forbindelse med 
behandling gennem europæiske netværk af 
referencecentre, jf. artikel 15 i dette 
direktiv.

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 
mere gunstigt. Dette kan navnlig være 
tilfældet i forbindelse med behandling 
gennem europæiske netværk af 
referencecentre, jf. artikel 15 i dette 
direktiv.

Begrundelse

Retspraksis ved EF-Domstolen omfatter ikke nogen henvisning til "eller tilsvarende 
sundhedsydelser." Af hensyn til retssikkerheden og overensstemmelsen med reglerne om 
koordination af de sociale sikringsordninger, bør begrebet "eller tilsvarende" erstattes med 
"eller lige så effektive for patienten." Dette er i overensstemmelse med Domstolens tolkning af 
begrebet "behandling" i artikel 22 i forordning 1408/71 (den nye artikel 20 i forordning 
883/2004) (se f.eks. C-372/04, Watts, præmis 61).

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) I dette direktiv anerkendes det, at 
retten til behandling ikke altid fastsættes 
af medlemsstaterne på nationalt plan, og 
at ikke alle medlemsstater har en fastlagt 
liste over ydelser, som de tilbyder eller 
ikke tilbyder. Medlemsstaterne skal bevare 
retten til at tilrettelægge deres egne 
sundheds- og socialsikringssystemer på en 
sådan måde, at adgangen til behandling 
og retten til dette kan fastsættes på 
regionalt eller lokalt plan.

Begrundelse

En række sundhedssystemer har ikke nationale kriterier, der kan bruges til at afgøre, hvorvidt 
man har adgang til bestemte behandlinger eller en defineret gruppe af ydelser, som alle de 
dækkede personer automatisk har ret til at modtage. I direktivet bør man fuldt ud anerkende, 
at nogle medlemsstater benytter sig af subnationale beslutningsprocedurer til planlægning og 
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finansiering af deres sundhedssystemer.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Der findes ingen definition på, hvad 
der forstås ved hospitalsbehandling, i 
Fællesskabets forskellige 
sundhedssystemer, og de forskellige 
fortolkninger kan derfor udgøre en 
hindring for patienternes frihed til at gøre 
brug af sundhedsydelser. For at fjerne 
denne hindring er det nødvendigt at 
fastsætte en fællesskabsdefinition på 
hospitalsbehandling. Ved 
hospitalsbehandling forstås normalt, at 
patienten indlægges mindst en nat. Det kan 
imidlertid være hensigtsmæssigt også at 
lade andre former for sundhedsydelser 
falde ind under ordningen for 
hospitalsbehandling, hvis disse 
sundhedsydelser kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr (f.eks. højteknologiske scannere, der 
anvendes til diagnosticering) eller 
indebærer behandlinger, der udgør en 
særlig risiko for patienten eller 
befolkningen (f.eks. behandling af 
alvorlige infektionssygdomme). En 
regelmæssigt ajourført liste over sådanne 
behandlinger skal fastlægges af
Kommissionen efter udvalgsproceduren.

(30) Der findes ingen definition på, hvad 
der forstås ved hospitalsbehandling, i 
Fællesskabets forskellige 
sundhedssystemer, og de forskellige 
fortolkninger kan derfor udgøre en 
hindring for patienternes frihed til at gøre 
brug af sundhedsydelser. For at fjerne 
denne hindring er det nødvendigt at 
fastsætte en fællesskabsdefinition på 
hospitalsbehandling. Ved 
hospitalsbehandling forstås normalt, at 
patienten indlægges mindst en nat. Det kan 
imidlertid være hensigtsmæssigt også at 
lade andre former for sundhedsydelser 
falde ind under ordningen for 
hospitalsbehandling, hvis disse 
sundhedsydelser kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr (f.eks. højteknologiske scannere, der 
anvendes til diagnosticering) eller 
indebærer behandlinger, der udgør en 
særlig risiko for patienten eller 
befolkningen (f.eks. behandling af 
alvorlige infektionssygdomme), og som det 
er nødvendigt at planlægge for at 
opretholde en afbalanceret geografisk 
fordeling af sundhedsydelser samt for at 
begrænse udgifterne og forhindre et 
betydeligt spild af økonomiske, tekniske 
og menneskelige ressourcer. En 
regelmæssigt ajourført liste over sådanne 
behandlinger skal fastlægges af de 
kompetente myndigheder i 
forsikringsmedlemsstaten.
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Begrundelse

I henhold til retspraksis ved EF-Domstolen afspejler ændringsforslaget tanken om, at 
hospitalsbehandling hænger uløseligt sammen med behovet for planlægning, der kan sikre, at 
der er tilstrækkelig og permanent adgang til et afbalanceret udbud af hospitalsbehandling af 
høj kvalitet, idet man samtidig holder udgifterne nede og sikrer bæredygtigheden i 
socialsikringssystemet. Under forudsætning af, at forsikringsmedlemsstaten er ansvarlig for 
at påtage sig udgifterne, er det op til denne medlemsstat at udarbejde listen over 
hospitalsbehandling.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Den foreliggende dokumentation 
tyder på, at anvendelsen af principperne 
om fri udveksling af tjenesteydelser på 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat inden for de 
dækningsrammer, som den lovpligtige 
sygesikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten giver, ikke vil 
være et indgreb i medlemsstaternes 
sundhedssystemer eller bringe deres 
socialsikringsordninger ud af økonomisk 
ligevægt. EF-Domstolen har imidlertid
fastslået, at det ikke kan udelukkes, at 
risiko for et alvorligt indgreb i den sociale 
sikringsordnings økonomiske ligevægt 
eller målet om at opretholde en stabil læge-
og hospitalstjeneste, som alle har adgang 
til, kan udgøre et tvingende alment hensyn, 
som kan begrunde en begrænsning af 
princippet om fri udveksling af 
tjenesteydelser. EF-Domstolen har også 
fastslået, at spørgsmål som antallet af 
hospitaler, deres geografiske fordeling, 
deres organisation, det udstyr, de er 
forsynet med, og de lægelige ydelser, de 
kan tilbyde, skal kunne planlægges. Dette 
direktiv bør indeholde bestemmelser om en 
ordning med forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 

(31) EF-Domstolen har fastslået, at der er
risiko for et alvorligt indgreb i den sociale 
sikringsordnings økonomiske ligevægt 
eller målet om at opretholde en stabil læge-
og hospitalstjeneste, som alle har adgang 
til, kan udgøre et tvingende alment hensyn, 
som kan begrunde en begrænsning af 
princippet om fri udveksling af 
tjenesteydelser. EF-Domstolen har også 
fastslået, at spørgsmål som antallet af 
hospitaler, deres geografiske fordeling, 
deres organisation, det udstyr, de er 
forsynet med, og de lægelige ydelser, de 
kan tilbyde, skal kunne planlægges. Dette 
direktiv bør indeholde bestemmelser om en 
ordning med forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse af udgifter til 
behandling i en anden medlemsstat. Det er 
vigtigt med forhåndstilladelser til al 
hospitals- og specialbehandling, fordi det 
giver patienterne en garanti for, at de kan 
blive behandlet, og at behandlingen vil 
være dækket af deres 
socialsikringssystem.
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medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt: hvis behandlingen havde fundet 
sted på den berørte medlemsstats område, 
ville den være blevet dækket af dens 
socialsikringsordning, og hvis 
udstrømningen af patienter som følge af 
direktivets anvendelse er eller forventes at 
være et alvorlig indgreb i 
socialsikringsordningens økonomiske 
ligevægt, og/eller denne udstrømning af 
patienter har eller forventes at få alvorlige 
konsekvenser for den planlægning og 
rationalisering i hospitalssektoren, der 
gennemføres for at undgå overkapacitet 
på hospitalerne, ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område. Da vurderingen af den præcise 
virkning af den forventede udstrømning 
af patienter kræver komplekse antagelser 
og beregninger, åbner direktivet mulighed 
for et system med forhåndstilladelse, hvis 
der er tilstrækkelig grund til at antage, at 
socialsikringsordningen bringes i alvorlig 
fare. Dette bør også omfatte allerede 
eksisterende systemer med 
forhåndsgodkendelse, som er i 
overensstemmelse med betingelserne i 
artikel 8.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Hvis en medlemsstat beslutter at 
indføre en ordning med forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse af 
hospitalsbehandling eller 
specialistbehandling i en anden 

(32) Hvis en medlemsstat beslutter at 
indføre en ordning med forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse af 
hospitalsbehandling eller 
specialistbehandling i en anden 
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medlemsstat i henhold til dette direktiv, bør 
udgifterne til en sådan behandling i en 
anden medlemsstat også godtgøres af 
forsikringsmedlemsstaten 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 betingelserne i 
artikel 22, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 
1408/71 er opfyldt, bør tilladelsen gives og 
ydelserne udføres i overensstemmelse med 
den nævnte forordning. Dette gælder særlig 
tilfælde, hvor tilladelsen gives efter en 
administrativ eller retslig prøvelse af 
anmodningen, og den pågældende person 
har modtaget behandlingen i en anden 
medlemsstat. I så fald finder artikel 6, 7, 8 
og 9 i dette direktiv ikke anvendelse. Dette 
er i overensstemmelse med EF-Domstolens 
praksis, ifølge hvilken patienter, der har 
fået afslag på tilladelse, har ret til at få 
udgifterne til behandling i en anden 
medlemsstat fuldt godtgjort i 
overensstemmelse med lovgivningen i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis afslaget 
senere viser sig at være ugrundet.

medlemsstat i henhold til dette direktiv, bør 
udgifterne til en sådan behandling i en 
anden medlemsstat også godtgøres af 
forsikringsmedlemsstaten med et beløb, der 
mindst svarer til de udgifter, der ville være 
blevet godtgjort, hvis en behandling, som 
er den samme eller lige så effektiv for 
patienten, var blevet leveret i 
forsikringsmedlemsstaten, uden at beløbet 
dog kan overstige de faktiske udgifter til de 
pågældende sundhedsydelser. Hvis 
betingelserne i artikel 22, stk. 2, i 
forordning (EØF) nr. 1408/71 er opfyldt, 
bør tilladelsen gives og ydelserne leveres i 
overensstemmelse med den nævnte 
forordning. Dette gælder særlig tilfælde, 
hvor tilladelsen gives efter en administrativ 
eller retslig prøvelse af anmodningen, og 
den pågældende person har modtaget 
behandlingen i en anden medlemsstat. I så 
fald finder artikel 6, 7, 8 og 9 i dette 
direktiv ikke anvendelse. Dette er i 
overensstemmelse med EF-Domstolens 
praksis, ifølge hvilken patienter, der har 
fået afslag på tilladelse, har ret til at få 
udgifterne til behandling i en anden 
medlemsstat fuldt godtgjort i 
overensstemmelse med lovgivningen i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis afslaget 
senere viser sig at være ugrundet.

Begrundelse

Retspraksis ved EF-Domstolen omfatter ikke nogen henvisning til "eller tilsvarende 
sundhedsydelser." Af hensyn til retssikkerheden og overensstemmelsen med reglerne om 
samordning af de sociale sikringsordninger, bør begrebet "eller tilsvarende" erstattes med 
"eller lige så effektive for patienten." Dette er i overensstemmelse med Domstolens tolkning af 
begrebet "behandling" i artikel 22 i forordning 1408/71 (den nye artikel 20 i forordning 
883/2004) (se f.eks. C-372/04, Watts, præmis 61).

Ændringsforslag 21
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Forslag til direktiv
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Afvisning af at udstede 
forhåndstilladelse kan ikke udelukkende 
baseres på, at der findes ventelister, der 
gør det muligt at planlægge og forvalte 
hospitalsbehandlinger på grundlag af 
forud definerede, generelle kliniske 
prioriteringer, uden i hvert enkelt tilfælde 
at foretage en objektiv lægelig vurdering 
af patientens helbredstilstand, 
sygdomshistorie og den sandsynlige årsag 
til vedkommendes sygdom, hvor store 
smerter patienten har og/eller arten af 
vedkommendes handicap på det tidspunkt, 
hvor anmodningen om forhåndstilladelse 
blev indgivet eller fornyet.

Begrundelse

I ændringsforslaget præciseres de forhold, hvor man kan afvise at udstede en 
forhåndstilladelse (se C-372/04, Watts-sagen).

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Det er nødvendigt med passende 
information om alle vigtige aspekter af 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
hvis patienterne skal have mulighed for at 
gøre brug af deres ret til 
grænseoverskridende sundhedsydelser i 
praksis. For grænseoverskridende 
sundhedsydelsers vedkommende er den 
bedste måde at give denne information på 
at oprette centrale kontaktpunkter i hver 
medlemsstat, som patienterne kan 
henvende sig til, og som kan give 
oplysninger om grænseoverskridende 
sundhedsydelser også under hensyn til 

(34) Det er nødvendigt med passende 
information om alle vigtige aspekter af 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
hvis patienterne skal have mulighed for at 
gøre brug af deres ret til 
grænseoverskridende sundhedsydelser i 
praksis. For grænseoverskridende 
sundhedsydelsers vedkommende er den 
bedste måde at give denne information på 
at oprette centrale kontaktpunkter i hver 
medlemsstat, som patienterne kan 
henvende sig til, og som kan give 
oplysninger om grænseoverskridende 
sundhedsydelser også under hensyn til 
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sundhedssystemet i den pågældende 
medlemsstat. Da spørgsmål om aspekter af 
grænseoverskridende sundhedsydelser også 
vil kræve koordinering mellem 
myndighederne i forskellige 
medlemsstater, bør disse centrale 
kontaktpunkter også indgå i et netværk, 
som mest effektivt kan behandle sådanne 
spørgsmål. Kontaktpunkterne bør 
samarbejde med hinanden og bør give 
patienterne mulighed for at træffe 
informerede valg om grænseoverskridende 
sundhedsydelser. De bør også informere 
om løsningsmuligheder, hvis der opstår 
problemer med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, særlig om udenretslige 
ordninger til løsning af 
grænseoverskridende tvister.

sundhedssystemet i den pågældende 
medlemsstat. Da spørgsmål om aspekter af 
grænseoverskridende sundhedsydelser også 
vil kræve koordinering mellem 
myndighederne i forskellige 
medlemsstater, bør disse centrale 
kontaktpunkter også indgå i et netværk, 
som mest effektivt kan behandle sådanne 
spørgsmål. Kontaktpunkterne bør 
samarbejde med hinanden og bør give 
patienterne mulighed for at træffe 
informerede valg om grænseoverskridende 
sundhedsydelser. De bør også informere 
om løsningsmuligheder, hvis der opstår 
problemer med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, særlig om udenretslige 
ordninger til løsning af 
grænseoverskridende tvister. Når 
medlemsstaterne etablerer ordninger til 
formidling af oplysninger om 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
bør de overveje behovet for at stille 
oplysninger til rådighed i tilgængelige 
formater og potentielle kilder til 
supplerende bistand til sårbare patienter, 
handicappede og personer med komplekse 
behov.

Begrundelse

Det er vigtigt, at oplysninger om grænseoverskridende sundhedsydelser foreligger i 
tilgængelige formater.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at træffe følgende 
foranstaltninger: en liste over behandlinger, 
der uden at kræve indlæggelse skal være 
omfattet af de samme bestemmelser som 
hospitalsbehandling, 
ledsageforanstaltninger, hvorved bestemte 

(45) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder bør navnlig tillægges 
beføjelser til at træffe følgende 
foranstaltninger: en liste over behandlinger, 
der uden at kræve indlæggelse skal være 
omfattet af de samme bestemmelser som 
hospitalsbehandling, 
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kategorier af lægemidler eller stoffer 
udelukkes fra at være omfattet af den 
anerkendelse af recepter fra andre 
medlemsstater, som dette direktiv giver 
mulighed for; en liste over særlige 
kriterier og betingelser, som europæiske 
netværk af referencecentre skal opfylde, 
og proceduren for etablering af 
europæiske netværk af referencecentre. 
Da der er tale om generelle 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv eller at supplere det med nye 
ikke-væsentlige bestemmelser, bør 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF;

ledsageforanstaltninger, hvorved bestemte 
kategorier af lægemidler eller stoffer 
udelukkes fra at være omfattet af den 
anerkendelse af recepter fra andre 
medlemsstater, som dette direktiv giver 
mulighed for;

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at træffe følgende 
foranstaltninger: en liste over behandlinger, 
der uden at kræve indlæggelse skal være 
omfattet af de samme bestemmelser som 
hospitalsbehandling, 
ledsageforanstaltninger, hvorved bestemte 
kategorier af lægemidler eller stoffer 
udelukkes fra at være omfattet af den 
anerkendelse af recepter fra andre 
medlemsstater, som dette direktiv giver 
mulighed for; en liste over særlige kriterier 
og betingelser, som europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde, og 
proceduren for etablering af europæiske 
netværk af referencecentre. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv eller at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, bør foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 

(45) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at træffe følgende 
foranstaltninger: en liste over behandlinger, 
der uden at kræve indlæggelse skal være 
omfattet af de samme bestemmelser som 
hospitalsbehandling, listen over tjenester, 
der hører ind under telemedicintjenester, 
laboratorietjenester samt 
fjerndiagnosticering og -
receptudskrivning, 
ledsageforanstaltninger, hvorved bestemte 
kategorier af lægemidler eller stoffer 
udelukkes fra at være omfattet af den 
anerkendelse af recepter fra andre 
medlemsstater, som dette direktiv giver 
mulighed for; en liste over særlige kriterier 
og betingelser, som europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde, og 
proceduren for etablering af europæiske 
netværk af referencecentre. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 



AD\767465DA.doc 21/61 PE413.995v02-00

DA

kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF;

bestemmelser i dette direktiv eller at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, bør foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i Rådets afgørelse 
1999/468/EF;

Begrundelse

Det er ligeledes vigtigt at præcisere, hvilke tjenester der betragtes som telemedicintjenester, 
laboratorietjenester samt fjerndiagnosticering og -receptudstedelse. Derved bliver direktivet 
tydeligere og mere omfattende og derigennem mere effektivt.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46a) Ved at fremme patienternes frie 
bevægelighed inden for EU vil dette 
direktiv givetvis skabe konkurrence 
mellem sundhedstjenesteydere. En sådan 
konkurrence vil givetvis medvirke til at 
forbedre kvaliteten af sundhedsydelser for 
alle og fremme etableringen af 
ekspertisecentre.

Begrundelse

Hvis direktivet får denne indvirkning, vil dette være et positivt bidrag til sundhedssystemerne i 
medlemsstaterne, men direktivets indvirkning skal overvåges tæt.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Betragtning 46 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46b) Alle borgere bør have adgang til et 
europæisk referencecenter. 

Begrundelse



AD\767465DA.doc 22/61 PE413.995v02-00

DA

Debatten om de europæiske referencecentre er stadig i gang. Det er vigtigt at understrege, at 
det er nødvendigt at nå frem til en konklusion i denne debat, og at formålet med centrene er at 
sikre lige adgang for alle. Godtgørelsen bør således være omfattet af forordningen om 
koordinering af socialsikringsordningerne.

Ændringsforslag 27

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 fastlægges fælles regler 
for at sikre patientmobilitet og adgang til
sikre, bæredygtige, virkningsfulde og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet, samtidig 
med at der fuldt ud tages hensyn til 
medlemsstaternes ansvar for at fastlægge 
socialsikringsydelserne inden for sundhed 
og tilrettelægge og levere 
sundhedsydelser, medicinsk behandling 
og socialsikringsydelser i 
overensstemmelse med principperne om 
universel adgang, solidaritet, adgang til 
ydelser af god kvalitet, lighed, 
overkommelige priser, lige geografisk 
tilgængelighed og demokratisk kontrol.

Begrundelse

For at sikre, at borgerne ikke er nødsaget til at flytte til en anden medlemsstat for at få 
sundhedsydelser, er det vigtigt, at systemet også er virkningsfuldt.

Ændringsforslag 28

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, uanset 
hvordan de tilrettelægges, finder sted og 
finansieres, og om det sker i offentligt eller 
privat regi. Dette direktiv finder 
anvendelse på lovpligtige, private og 
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kombinerede sygeforsikringsordninger.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) forordningerne om koordinering af 
socialsikringsordningerne, særlig artikel 22 
i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 
14. juni 1971 om anvendelse af de sociale 
sikringsordninger på arbejdstagere, 
selvstændige erhvervsdrivende og deres 
familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet, og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. 
april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger

f) forordningerne om koordinering af 
socialsikringsordningerne, særlig artikel
19, 20, 22 og 25 i Rådets forordning (EØF) 
nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse 
af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere, selvstændige 
erhvervsdrivende og deres 
familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet, og artikel 17, 18, 19, 20, 27 
og 28 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 
2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (ny

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ga) Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 
1992 om samordning af love og 
administrative bestemmelser vedrørende 
direkte forsikringsvirksomhed bortset fra 
livsforsikring og om ændring af direktiv 
73/239/EØF og 88/357/EØF (tredje 
skadesforsikringsdirektiv)1.
1 EFT L 228 af 11.8.1992, s. 1.

Ændringsforslag 31
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis betingelserne for, at der skal gives 
tilladelse til at tage til en anden 
medlemsstat for at få den fornødne 
behandling i henhold til artikel 22 i 
forordning (EØF) nr. 1408/71, er opfyldt, 
anvendes bestemmelserne i den nævnte 
forordning, og bestemmelserne i artikel 6, 
7, 8 og 9 i dette direktiv finder ikke 
anvendelse. Hvis en forsikret ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat under andre betingelser, 
anvendes derimod artikel 6, 7, 8 og 9 i 
dette direktiv, og artikel 22 i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1408/71 finder ikke 
anvendelse. Hvis betingelserne for at give 
tilladelse i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt, skal 
tilladelsen dog gives og ydelserne leveres i 
overensstemmelse med den nævnte 
forordning. I så fald finder artikel 6, 7, 8 og 
9 i dette direktiv ikke anvendelse.

2. Indtil anvendelsesdatoen for forordning 
(EF) nr. 883/2004, gælder den regel, at 
hvis betingelserne for, at der skal gives 
tilladelse til at tage til en anden 
medlemsstat for at få den fornødne 
behandling i henhold til artikel 22 i 
forordning (EØF) nr. 1408/71, er opfyldt, 
anvendes bestemmelserne i den nævnte 
forordning, og bestemmelserne i artikel 6, 
7, 8 og 9 i dette direktiv finder ikke 
anvendelse. Hvis en forsikret ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat under andre betingelser, 
anvendes derimod artikel 6, 7, 8 og 9 i 
dette direktiv, og artikel 22 i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1408/71 finder ikke 
anvendelse. Hvis betingelserne for at give 
tilladelse i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt, skal 
tilladelsen dog gives og ydelserne leveres i 
overensstemmelse med den nævnte 
forordning. I så fald finder artikel 6, 7, 8 og 
9 i dette direktiv ikke anvendelse.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fra anvendelsesdatoen for forordning 
(EF) nr. 883/2004, gælder den regel, at 
hvis betingelserne for, at der skal gives 
tilladelse til at tage til en anden 
medlemsstat for at få den fornødne 
behandling i henhold til artikel 20 i 
Rådets forordning (EF) nr. 883/2004, er 
opfyldt, anvendes bestemmelserne i den 
nævnte forordning, og bestemmelserne i 
artikel 6, 7, 8 og 9 i dette direktiv finder 
ikke anvendelse. Hvis en forsikret 



AD\767465DA.doc 25/61 PE413.995v02-00

DA

omvendt ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
under andre betingelser, anvendes 
derimod artikel 6, 7, 8 og 9 i dette direktiv, 
og artikel 20 i forordning (EF) nr. 
883/2004 finder ikke anvendelse. Hvis 
betingelserne for at give tilladelse i artikel 
20, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004
er opfyldt, skal tilladelsen altid gives, og 
ydelserne leveres, i overensstemmelse med 
den nævnte forordning. I så fald finder 
artikel 6, 7, 8 og 9 i dette direktiv ikke 
anvendelse.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "sundhedsydelser": 
sundhedsvirksomhed, der udføres af eller 
under opsyn af en sundhedsprofessionel 
som led i udøvelsen af vedkommendes 
erhverv, uanset hvordan den 
tilrettelægges, udføres og finansieres, og 
om det sker i offentligt eller privat regi

a) "sundhedsydelser": 
sundhedsvirksomhed, der leveres på 
patienter med henblik på at vurdere, 
opretholde eller genoprette deres 
sundhedstilstand. I dette direktivs artikel 
6, 7, 8, 9, 10 og 11 forstås der ved 
"sundhedsydelser" behandling, der 
leveres i henhold til lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten

Ændringsforslag 34

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 

b) "grænseoverskridende 
sundhedsydelser": sundhedsydelser, der
modtages af en patient i en anden 
medlemsstat end forsikringsmedlemsstaten
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registreret eller etableret

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "anvendelse af sundhedsydelser i en 
anden medlemsstat": sundhedsydelser, der 
udføres i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten

c) "anvendelse af sundhedsydelser i en 
anden medlemsstat": sundhedsydelser, der 
modtages i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra g – afsnit ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii a) en forsikret person som defineret i 
policebetingelserne for private 
sygeforsikringsordninger

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra h a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) når sundhedsforsikringsinstansen i 
patientens opholdsmedlemsstat i henhold 
til henholdsvis forordning (EF) 1408/71 
og forordning (EF) 883/04 har ansvaret 
for at levere ydelser i henhold til 
lovgivningen i den pågældende 
medlemsstat, betragtes denne medlemsstat 
som forsikringsmedlemsstaten i 
forbindelse med anvendelsen af dette 
direktiv
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Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "skade": bivirkninger eller overlast 
forårsaget af sundhedsydelsen.

l) "utilsigtet hændelse”: en utilsigtet skade 
eller komplikation, som normalt ikke vil 
være resultatet af den tilstand, der 
behandles, eller leveringen af den 
krævede sundhedsydelse.

Begrundelse

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment. It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”. 

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandlingsmedlemsstaterne er 
ansvarlige for organisationen og leveringen 
af sundhedsydelser. De skal i den 
forbindelse og under hensyntagen til 
principperne om universalitet, adgang til 
sundhedsydelser af god kvalitet, lighed og 
solidaritet fastsætte klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for sundhedsydelser, 
der udføres på deres område, og sikre, at:

1. Behandlingsmedlemsstaterne er 
ansvarlige for organisationen og leveringen 
af sundhedsydelser. De skal i den 
forbindelse og under hensyntagen til 
principperne om universalitet, adgang til 
sundhedsydelser af god kvalitet, lighed og 
solidaritet fastsætte klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for sundhedsydelser, 
der leveres på deres område, og tage 
hensyn til, at:

Begrundelse

Ved at kræve, at medlemsstaterne "sikrer" bestemte punkter, griber man ind i deres ansvar for 
at fastsætte deres egne kvalitets- og sikkerhedsstandarder. I lyset af EF-traktatens artikel 152, 
hvori det hedder, at medlemsstaterne har ansvaret for organisation, finansiering og levering 
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af sundhedstjenesteydelser til borgerne, virker det mere passende at sige, at medlemsstaterne 
skal "tage hensyn til" frem for "sikre".

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandlingsmedlemsstaterne er 
ansvarlige for organisationen og leveringen 
af sundhedsydelser. De skal i den 
forbindelse og under hensyntagen til
principperne om universalitet, adgang til 
sundhedsydelser af god kvalitet, lighed og 
solidaritet fastsætte klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for sundhedsydelser, 
der udføres på deres område, og sikre, at:

1. Behandlingsmedlemsstaterne er 
ansvarlige for organisationen og leveringen 
af sundhedsydelser. De skal i henhold til 
principperne om almen interesse, 
universalitet, adgang til sundhedsydelser af 
god kvalitet, lighed og solidaritet og de 
offentlige serviceopgaver, der udspringer 
heraf, og som er pålagt leverandørerne af 
sundhedsydelser, fastsætte klare kvalitets-
og sikkerhedsstandarder for 
sundhedsydelser, der leveres på deres 
område, og sikre, at:

Begrundelse

Det bør specificeres, at sundhedsydelser er tjenester af almen interesse og kan ikke sidestilles 
med almindelige tjenester, der er omfattet af de generelle bestemmelser vedrørende det indre 
marked i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre marked.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) sådanne kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder offentliggøres for 
borgerne i et klart og tilgængeligt format
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Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 5 - stk. 1 -litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sundhedstjenesteydernes anvendelse af 
sådanne standarder i praksis overvåges 
løbende, og at der gribes ind, hvis de 
relevante standarder ikke overholdes, idet 
der tages hensyn til udviklingen inden for 
lægevidenskab og sundhedsteknologi

b) sundhedstjenesteydernes anvendelse af 
sådanne standarder i praksis overvåges og 
evalueres løbende, og at der gribes ind, 
hvis de relevante standarder ikke 
overholdes, idet der tages hensyn til 
udviklingen inden for lægevidenskab og 
sundhedsteknologi

Begrundelse

Det er vigtigt at vurdere resultaterne af overvågningen for at underbygge denne indgriben. 
Resultaterne af evalueringen kan desuden anvendes til at etablere et netværk af godkendte og 
anerkendte sundhedstjenesteydere.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sundhedstjenesteydernes anvendelse af 
sådanne standarder i praksis overvåges 
løbende, og at der gribes ind, hvis de 
relevante standarder ikke overholdes, idet 
der tages hensyn til udviklingen inden for 
lægevidenskab og sundhedsteknologi

b) sundhedstjenesteydernes anvendelse af 
sådanne standarder og 
sundhedspersonalets kompetence i praksis 
overvåges løbende, og at der gribes ind for 
at fremme ekspertise og sikre 
overholdelsen af hensigtsmæssige 
standarder, hvis de relevante standarder 
ikke overholdes, idet der tages hensyn til 
udviklingen inden for lægevidenskab og 
sundhedsteknologi

Begrundelse

Det er vigtigt for patientsikkerheden, at sundhedspersonalet har kompetence til at praktisere.
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Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sundhedstjenesteyderne stiller al 
relevant information til rådighed for 
patienterne, så disse kan træffe et 
informeret valg, navnlig vedrørende udbud, 
priser og resultater af udførte
sundhedsydelser og oplysninger om deres 
forsikringsdækning eller andre former for 
personlig eller kollektiv 
erhvervsansvarsdækning

c) sundhedstjenesteyderne stiller al 
relevant information til rådighed for 
patienterne, så disse kan træffe et 
informeret valg, navnlig vedrørende 
kvalitet, udbud, priser og resultater af 
leverede sundhedsydelser og oplysninger 
om deres forsikringsdækning eller andre 
former for personlig eller kollektiv 
erhvervsansvarsdækning og om 
godtgørelse af andre udgifter, som 
patienten skal afholde, herunder rejse- og 
opholdsudgifter for forældre, der ledsager 
deres børn

Begrundelse

For at sikre, at patienterne underrettes om de regler om godtgørelse, der gælder for dem.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sundhedstjenesteyderne stiller al 
relevant information til rådighed for 
patienterne, så disse kan træffe et 
informeret valg, navnlig vedrørende udbud, 
priser og resultater af udførte
sundhedsydelser og oplysninger om deres 
forsikringsdækning eller andre former for 
personlig eller kollektiv 
erhvervsansvarsdækning

c) sundhedstjenesteyderne stiller al 
relevant information til rådighed for 
patienterne, så disse kan træffe et 
informeret valg, navnlig vedrørende udbud, 
kvalitet, sikkerhed, priser og resultater af 
leverede sundhedsydelser og oplysninger 
om deres forsikringsdækning eller andre 
former for personlig eller kollektiv 
erhvervsansvarsdækning

Ændringsforslag 46
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) patienterne har klageadgang og er sikret 
retsmidler og erstatning, hvis de lider skade 
forårsaget af sundhedsydelser, de har gjort 
brug af

d) patienterne, sundhedssektoren og 
offentligheden har klageadgang og er 
sikret adgang til hensigtsmæssige
retsmidler og erstatning, hvis de lider skade
eller bliver opmærksomme på skader 
forårsaget af grænseoverskridende
sundhedsydelser. Dette sker inden for et 
effektivt sundhedssystem og et system med 
faglig regulering.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) patienter fra andre medlemsstater 
behandles på samme måde som 
behandlingsmedlemsstatens egne borgere, 
også når det gælder beskyttelse mod 
forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten og gældende lovgivning i 
behandlingsmedlemsstaten.

g) patienter fra andre medlemsstater 
behandles på samme måde som 
behandlingsmedlemsstatens egne borgere, 
også når det gælder beskyttelse mod 
forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten og gældende lovgivning i 
behandlingsmedlemsstaten. Intet i dette 
direktiv betyder, at sundhedsvæsenet skal 
acceptere planlagt behandling eller 
prioritere patienter fra andre 
medlemsstater til skade for andre 
patienter med tilsvarende 
behandlingsbehov, f.eks. ved at forlænge 
ventetiderne på behandling.

Begrundelse

For at skabe klarhed og konsekvens forekommer det nyttigt at medtage en passus i direktivets 
korpus, hvor man bekræfter, som det fremgår af betragtning 12, at sundhedsvæsenet ikke er 
forpligtet til at acceptere planlagt behandling eller prioritere patienter fra andre 
medlemsstater til skade for patienter fra behandlingsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 48
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra g b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(gb) Medlemsstaterne skal klart definere 
patienternes rettigheder og befolkningens 
rettigheder med hensyn til 
sundhedsydelser i henhold til det 
europæiske charter om grundlæggende 
rettigheder.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I lyset af den store betydning, navnlig 
for patienterne, af at sikre kvaliteten og 
sikkerheden ved grænseoverskridende 
sundhedsydelser, bør de organisationer, 
der udarbejder standarder og 
retningslinjer som anført i stk. 1 og 3 som 
minimum inddrage 
patientorganisationerne (navnlig af en 
grænseoverskridende karakter).

Ændringsforslag 50

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 

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

pågældende behandling indgår i de ydelser, 
som er omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten, og som den 
forsikrede har krav på. Den kompetente 
myndighed i forsikringsmedlemsstaten 
godtgør (uanset forordning (EØF) nr. 
1408/71 og forordning (EF) nr. 883/2004 
pr. dennes anvendelsesdato)de udgifter, 
som ville være blevet dækket af dens 
lovpligtige socialsikringsordning, hvis den 
samme behandling eller en lige så effektiv 
behandling var blevet leveret på dens 
område. Det er under alle omstændigheder 
forsikringsmedlemsstaten, der afgør, hvilke 
sundhedsydelsesomkostninger der dækkes, 
uanset hvor ydelserne leveres.

Begrundelse

Det er ønskværdigt specifikt at fastslå, at denne artikel gælder for planlagt behandling, som 
er årsagen til rejsen til udlandet.

Ændringsforslag 51

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 leveret i 
en anden medlemsstat godtgøres eller 
betales af socialsikringsordningen eller 
den kompetente institution i 
forsikringsmedlemsstaten(uanset 
forordning (EØF) nr. 1408/71 og 
forordning (EF) nr. 883/2004 pr. dennes 
anvendelsesdato) i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv med et 
beløb, der mindst svarer til de udgifter, der 
ville være blevet godtgjort, hvis den
samme behandling eller en lige så effektiv 
behandling var blevet leveret i 
forsikringsmedlemsstaten, uden at beløbet 
dog kan overstige de faktiske udgifter til de 
pågældende sundhedsydelser. 
Medlemsstaterne kan beslutte, at de vil 
dække andre tilhørende udgifter, som 
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f.eks. opholds- og rejseudgifter.

Begrundelse

Præcisering af, at det ikke er medlemsstaten, men den/de pågældende 
socialforsikringsinstitution(er), der skal godtgøre udgifterne.

Ændringsforslag 52

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 den samme
behandling eller en behandling, som er 
lige så effektiv, var blevet leveret på dens 
område, forudsat at de ikke er 
diskriminerende eller udgør en hindring for 
den frie bevægelighed for personer.

Begrundelse

Retspraksis ved EF-Domstolen omfatter ikke nogen henvisning til "eller tilsvarende 
sundhedsydelser." Af hensyn til retssikkerheden og overensstemmelsen med reglerne om 
samordning af de sociale sikringsordninger, bør begrebet "eller tilsvarende" erstattes med 
"eller lige så effektive for patienten." Dette er i overensstemmelse med Domstolens tolkning af 
begrebet "behandling" i artikel 22 i forordning 1408/71 (den nye artikel 20 i forordning 
883/2004) (se f.eks. C-372/04, Watts, præmis 61).

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne skal råde over en 4. Medlemsstaterne skal råde over en 
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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.

ordning til beregning af udgifter, som den 
lovpligtige socialsikringsordning skal 
godtgøre den forsikrede for 
sundhedsydelser leveret 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 den samme
behandling eller en behandling, der er 
lige så effektiv, var blevet leveret på 
forsikringsmedlemsstatens område.

Begrundelse

Retspraksis ved EF-Domstolen omfatter ikke nogen henvisning til "eller tilsvarende 
sundhedsydelser." Af hensyn til retssikkerheden og overensstemmelsen med reglerne om 
samordning af de sociale sikringsordninger, bør begrebet "eller tilsvarende" erstattes med 
"eller lige så effektive for patienten." Dette er i overensstemmelse med Domstolens tolkning af 
begrebet "behandling" i artikel 22 i forordning 1408/71 (den nye artikel 20 i forordning 
883/2004) (se f.eks. C-372/04, Watts, præmis 61).

Ændringsforslag 54

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.
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Begrundelse

Den lige adgang til behandling i udlandet kan begrænses, hvis patienten selv skal lægge ud 
for behandlingen, før vedkommende kan søge om godtgørelse. Forsikrings- og 
behandlingsmedlemsstaterne kan oprette ordninger til hurtig indbyrdes godtgørelse (som 
minimum for økonomisk ugunstigt stillede patienter om ikke for alle). Ved at angive, at den 
forsikrede vil få godtgjort udgifterne, udelukker man denne mulighed.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Patienter, der tager til en anden 
medlemsstat for at gøre brug af 
sundhedsydelser der, eller som ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, sikres adgang til deres 
journaler i overensstemmelse med de 
nationale foranstaltninger til gennemførelse 
af fællesskabsbestemmelser om beskyttelse 
af personoplysninger, særlig direktiv 
95/46/EF og direktiv 2002/58/EF.

5. Patienter, der tager til en anden 
medlemsstat for at gøre brug af 
sundhedsydelser der, eller som ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, sikres adgang til deres 
journaler i overensstemmelse med de 
nationale foranstaltninger til gennemførelse 
af fællesskabsbestemmelser om beskyttelse 
af personoplysninger, særlig direktiv 
95/46/EF og direktiv 2002/58/EF. Hvis 
journalerne foreligger i elektronisk form, 
skal patienterne sikres ret til at få 
udleveret en kopi af journalen eller ret til 
fjernadgang til journalerne.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Patienter, der tager til en anden 
medlemsstat for at gøre brug af 
sundhedsydelser der, eller som ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, sikres adgang til deres 
journaler i overensstemmelse med de 
nationale foranstaltninger til gennemførelse 
af fællesskabsbestemmelser om beskyttelse 
af personoplysninger, særlig direktiv 

5. Patienter, der gør brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
end deres forsikringsmedlemsstat, eller 
som ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
sikres adgang til deres journaler i 
overensstemmelse med de nationale 
foranstaltninger til gennemførelse af 
fællesskabsbestemmelser om beskyttelse af 



AD\767465DA.doc 37/61 PE413.995v02-00

DA

95/46/EF og direktiv 2002/58/EF. personoplysninger, særlig direktiv 
95/46/EF og direktiv 2002/58/EF.

Begrundelse

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of ‘equal access for all’ to cross-border health services and the 
principles of equity and equal treatment regardless of patients’ income and treatment costs. 
People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission’s much-vaunted ‘internal market freedom’ in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member States too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strengthen patients' rights in cross-border health care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsikringsmedlemsstaten kræver ikke 
forhåndstilladelse til godtgørelse af 
udgifter til sundhedsydelser, der ikke 
kræver hospitalsindlæggelse, og som er 
udført i en anden medlemsstat, hvis 
udgifterne til disse ydelser, hvis de var 
blevet udført på dens område, ville være 
blevet dækket af dens 
socialsikringsordning.

Forsikringsmedlemsstaten kræver ikke 
forhåndstilladelse til godtgørelse af 
udgifter til sundhedsydelser, der ikke 
kræver hospitalsindlæggelse, og som er 
udført i en anden medlemsstat, hvis 
udgifterne til disse ydelser, hvis de var 
blevet udført på dens område, ville være 
blevet dækket af dens lovpligtige
socialsikringsordning.

Begrundelse

Principperne for godtgørelsen af udgifterne til sundhedsydelser finder anvendelse, når der er 
tale om udgifter til ydelser, der, hvis behandlingen var blevet udført på deres område, ville 
være blevet betalt under den lovpligtige socialsikringsordning i forsikringsmedlemsstaten. 
Det svarer til udtrykket i artikel 6 i direktivet.

Ændringsforslag 58
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

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 
specialiseret behandling sundhedsydelser, 
der er defineret som sådanne af
forsikringsmedlemsstatens lovgivning og 
kræver følgende:

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sundhedsydelser, der kræver
indlæggelse af den pågældende patient 
mindst en nat

a) de kræver indlæggelse af den 
pågældende patient mindst en nat, eller 

Begrundelse
Kommissionens definition svarer ikke til de reelle kendetegn ved de tjenesteydelser, der 
leveres i medlemsstaterne. Den omfatter f.eks. ikke ambulant kirurgi. 

Hvis definitionen skal svare til de reelle kendetegn ved de tjenesteydelser, der leveres i 
praksis, skal den henvise til den gældende definition i forsikringsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

b) de kræver brug af højt specialiseret og 
omkostningskrævende medicinsk 
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udstyr eller infrastruktur eller medicinsk udstyr eller
- sundhedsydelser, der indebærer 
behandlinger, der udgør en særlig risiko for 
patienten eller befolkningen.

c) de indebærer behandlinger, der udgør en 
særlig risiko for patienten eller 
befolkningen.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne liste udarbejdes og kan 
opdateres regelmæssigt af Kommissionen. 
Sådanne foranstaltninger til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af det vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 19, stk. 3.

udgår

Begrundelse

I dette ændringsforslag anerkender man, at ordninger med forhåndstilladelse kan være 
værdifulde for patienterne, fordi det skaber klarhed om spørgsmål som f.eks., hvilken 
godtgørelse de vil være berettiget til, og hvilke udgifter de selv vil skulle afholde, ordninger 
for den nødvendige efterpleje, og hvad der sker, hvis noget går galt. Disse overvejelser 
gælder ligeledes for ydelser, der leveres på hospitaler og i andre sammenhænge, og det 
samme gælder spørgsmålet om administratorerne af sundhedssystemernes behov for at 
planlægge tjenester og forvalte økonomiske ressourcer.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsmedlemsstaten kan indføre 
en ordning med forhåndstilladelse til 
godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

3. Forsikringsmedlemsstaten kan indføre 
en ordning med forhåndstilladelse til 
godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvor den kunne påvirke 
vigtige aspekter af dens sundhedssystem, 
herunder dets omfang, omkostninger eller 
finansielle struktur. Et sådant system 
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berører ikke forordning (EØF) nr. 
1408/71 og heller ikke forordning (EF) 
nr. 883/2004 fra dennes anvendelsesdato.

a) var sundhedsydelsen blevet udført på 
dens område, ville den være blevet dækket 
af medlemsstatens socialsikringsordning, 
og
b) formålet med ordningen er at håndtere 
problemet med udstrømningen af 
patienter som følge af anvendelsen af 
denne artikel og forhindre, at denne 
udstrømning griber alvorligt ind i, eller at 
den formentligt griber alvorligt ind i:
i) den økonomiske ligevægt i 
medlemsstatens socialsikringsordning 
og/eller
ii) den planlægning og rationalisering i 
hospitalssektoren, der gennemføres for at 
undgå overkapacitet på hospitalerne, 
ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område.

Begrundelse

This amendment recognises that prior authorisation systems are valuable to patients in terms 
of providing them with clarity on matters such as what reimbursement they will be eligible for 
and what costs they will have to meet themselves, arrangements for any after-care needed and 
what will happen if anything goes wrong. Member States should be able to decide the 
circumstances in which prior authorisation systems are mandatory for patients seeking 
healthcare abroad, provided these systems meet criteria such as transparency and 
proportionality, are simple and straightforward, and provide timely responses to requests.

Ændringsforslag 63
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et middel 
til vilkårlig forskelsbehandling.

4. Forhåndstilladelsesordningen finder 
anvendelse uanset artikel 3, stk. 2, og skal 
være begrænset til det, der er nødvendigt 
og rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et middel 
til vilkårlig forskelsbehandling.

Ændringsforslag 64

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Der skal etableres ordninger for 
forhåndstilladelser på lokalt/regionalt 
plan, og disse skal gøres tilgængelige og 
være gennemsigtige for patienterne. 
Reglerne for ansøgning om og afvisning 
af forhåndstilladelser skal være 
tilgængelige forud for indgivelsen af 
ansøgningen, så denne kan indgives på en 
rimelig og gennemsigtig måde.

Ændringsforslag 65

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når der er ansøgt om 
forhåndstilladelse, og denne er givet, 
sikrer forsikringsmedlemsstaten, at 
patienterne kun forventes at betale 
kontant for de udgifter, de ville skulle 
betale på denne måde, hvis ydelserne var 
blevet leveret i deres hjemlige 
sundhedssystem. Medlemsstaterne bør 
tilstræbe at overføre midler direkte 
mellem dem, der finansierer, og dem, der 
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leverer ydelserne, for alle andre udgifter.

Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Patienter, der ønsker at modtage 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
skal sikres retten til at ansøge om 
forhåndstilladelse i 
forsikringsmedlemsstaten.

Begrundelse
Med henblik på at gøre retten til grænseoverskridende sundhedsydelser til en rettighed for 
alle og for at give patienterne mulighed for med sikkerhed at vide, hvorvidt de kan opnå 
godtgørelse eller ej, er det vigtigt at give patienterne ret til at ansøge om forhåndstilladelse i 
forsikringsmedlemsstaten. Et system uden denne ret til at ansøge om forhåndstilladelse ville 
medføre stor økonomisk usikkerhed for patienterne. Denne usikkerhed ville gøre retten til 
grænseoverskridende sundhedsydelser mindre tiltrækkende for personer med lave indkomster, 
og alle ville derfor ikke have samme adgang til den.

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Behandlingsmedlemsstaten kan træffe 
passende foranstaltninger til imødegåelse 
af tilgangen af patienter og til 
forebyggelse af, at denne tilgang 
underminerer sundhedssystemet. 
Behandlingsmedlemsstaten afstår fra at 
forskelsbehandle på grund af nationalitet 
og sikrer, at de foranstaltninger, der 
indskrænker den frie bevægelighed, 
begrænses til, hvad der er nødvendigt og 
forholdsmæssigt.

Ændringsforslag 68
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsmedlemsstaten sikrer, at de 
administrative procedurer i forbindelse 
med brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat for så vidt angår eventuel 
forhåndstilladelse som omhandlet i artikel 
8, stk. 3, godtgørelse af udgifter til 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
andre betingelser og formaliteter som 
omhandlet i artikel 6, stk. 3, er baseret på 
objektive, ikke-diskriminerende kriterier, 
som er offentliggjort på forhånd, og som er 
nødvendige og står i et rimeligt forhold til 
målet. Under alle omstændigheder skal en 
forsikret person altid have en tilladelse i 
henhold til de forordninger om 
koordinering af socialsikringsordningerne, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra f), 
når betingelserne i artikel 22, stk. 1, litra 
c), og i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt.

1. Forsikringsmedlemsstaten sikrer, at de 
administrative procedurer i forbindelse 
med brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat for så vidt angår eventuel 
forhåndstilladelse som omhandlet i artikel 
8, stk. 3, godtgørelse af udgifter til 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
andre betingelser og formaliteter som 
omhandlet i artikel 6, stk. 3, er baseret på 
objektive, ikke-diskriminerende kriterier, 
som er offentliggjort på forhånd, og som er 
nødvendige og står i et rimeligt forhold til 
målet. Indtil anvendelsesdatoen for 
forordning (EF) nr. 883/2004, gælder den 
regel, at en forsikret person under alle 
omstændigheder altid skal have en 
tilladelse i henhold til de forordninger om 
koordinering af socialsikringsordningerne, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra f), 
når betingelserne i artikel 22, stk. 1, litra 
c), og i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt. Fra 
anvendelsesdatoen for forordning (EF) 
nr. 883/2004, gælder den regel, at når 
betingelser, der omtales i artikel 20 i 
forordning (EF) nr. 883/2004, er opfyldt, 
skal en forsikret person altid have 
tilladelse i henhold til forordningerne om 
samordning af socialsikringsordninger, 
der henvises til i artikel 3, stk. 1, litra f).

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal, når de fastsætter 
frister for behandlingen af ansøgninger om 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, sørge for, at der tages hensyn 

Medlemsstaterne skal, når de fastsætter 
frister for behandlingen af ansøgninger om 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, sørge for, at der tages hensyn 
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til: til og opstilles kriterier, som anvendes til 
vurderingen:

Ændringsforslag 70

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) hvor meget den pågældende 
behandling eller lægelige procedure 
haster;

Begrundelse

Selv om mange sundhedsproblemer ikke er smertefulde, kan de kræve hurtig behandling eller 
indgriben i form af specifikke lægelige procedurer.

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 9 - stk. 4 - litra d a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) godkendelse af sundhedstjenesteydere 
i behandlingsmedlemsstaten

Begrundelse

Godkendelse er et vigtigt element i forbindelse med vurderingen af kvaliteten af 
sundhedstjenesteyderne i andre medlemsstater.

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) patientens sygdomshistorie.
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Begrundelse

Ifølge Domstolen skal den kompetente institution for at fastslå, hvorvidt en tilsvarende 
behandling eller en behandling, som frembyder samme grad af virkning for patienten, ikke 
kan ydes rettidigt i bopælsmedlemsstaten, også tage skyldigt hensyn til patientens 
sygdomshistorie (se C-372/04, Watts, præmis 62).

Ændringsforslag 73

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 upartiske, 
sammenlignelige og fuldstændige 
oplysninger 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. 

1a. Behandlingsmedlemsstaten skal sikre, 
at der findes ordninger, så der kan stilles 
upartiske, sammenlignelige og 
fuldstændige oplysninger til rådighed for 
offentligheden, herunder oplysninger om 
brug af sundhedsydelser og om 
registrerede sundhedsprofessionelle og 
udbydere i den pågældende medlemsstat, 
gældende kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder og 
klageproceduren, når der sker skader som 
følge af sundhedsydelser, der er modtaget 
i den pågældende medlemsstat.
1b. I oplysningerne om 
grænseoverskridende behandling skal der 
foretages en klar sondring mellem de 
rettigheder, som patienterne har i medfør 
af direktivet, og rettigheder, der 
udspringer af forordninger om 
samordning af sociale sikringsordninger i 
henhold til artikel 3, stk. 1, litra f).
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Begrundelse

De oplysninger, der er angivet i ændringsforslaget, er en forudsætning for at træffe et 
afbalanceret valg af hospital.

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være let tilgængelige, herunder ad 
elektronisk vej, og skal indbefatte 
oplysninger om patientrettigheder, om 
procedurer for at gøre brug af disse 
rettigheder og om klagemuligheder, hvis 
patienten unddrages sådanne rettigheder.

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være let tilgængelige, herunder ad 
elektronisk vej, i formater, der er let 
tilgængelige for handicappede uden 
ekstrabetaling, og skal indbefatte 
oplysninger om patientrettigheder, om 
procedurer for at gøre brug af disse 
rettigheder og om klagemuligheder, hvis 
patienten unddrages sådanne rettigheder.

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ud over de oplysninger, der skitseres i 
stk. 1, skal oplysningerne om 
sundhedsprofessionelle og 
sundhedstjenesteydere være 
lettilgængelige ad elektronisk vej i den 
medlemsstat, hvor de 
sundhedsprofessionelle og 
sundhedstjenesteyderne er registreret, og 
skal omfatte navn, registreringsnummer 
og adresse på den sundhedsprofessionelle 
samt eventuelle restriktioner på deres 
praksis;

Begrundelse

In the interests of patients availing of cross-border services, there is also a need for greater 
transparency of health professional and health service regulation. Public registers of health 
professionals and health service providers should be available in Member states so that 
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patients can easily identify prescribers, professionals and other treatment providers and if 
necessary to verify and validate the professional standing of the health professionals 
providing care. The international evidence illustrates that the most practical way for patients 
to have access to information on their current or prospective healthcare providers is via the 
publication of public registers of such practitioners. Such registers should now be available 
via the Internet and should allow the patient to access the relevant data by searching either 
via the name or via the registration number of the healthcare provider (or indeed by 
searching via geographical area). The relevant data that should be in the public domain 
should be, at a minimum, the name, registration number and practice address of the 
healthcare professional, the date of their first registration on that register, the expiry date of 
their current registration, and any conditions or restrictions on their practice or suspensions 
should this be the case. Healthcare professionals, who are not registered, be it for voluntary 
reasons or if struck off for whatever reason, should not appear on such register.

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Behandlingsmedlemsstaten sikrer, at:

a) patienter på anmodning får 
oplysninger om kvaliteten af og 
sikkerheden ved de tilbudte 
sundhedsydelser.
b) sundhedstjenesteudbyderne i 
behandlingsmedlemsstaten stiller 
oplysninger til rådighed om 
tilgængelighed, priser og resultater af de 
tilbudte sundhedsydelser, herunder 
klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
de tilbudte sundhedsydelser.

Begrundelse

Patienter skal have de mest relevante og nyttige oplysninger. Med henblik herpå skal 
medlemsstaterne stille oplysninger til rådighed om deres egne sundhedssystemer. Hvis 
medlemsstaterne hver især skulle fremskaffe oplysninger om de øvrige 26 medlemsstater, ville 
der opstå risiko for, at oplysningerne ikke var relevante, og informationssystemet kunne blive 
upålideligt.

Ændringsforslag 77
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger nationale 
kontaktpunkter for grænseoverskridende 
sundhedsydelser og meddeler 
Kommissionen disses navne og 
kontaktoplysninger.

1. Medlemsstaterne udpeger nationale 
kontaktpunkter for grænseoverskridende 
sundhedsydelser og meddeler 
Kommissionen disses navne og 
kontaktoplysninger. Medlemsstaterne skal 
sikre, at patientorganisationer, 
sundhedsforsikringsfonde og udbydere af 
sundhedsydelser deltager i disse nationale 
kontaktpunkter.

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger nationale 
kontaktpunkter for grænseoverskridende 
sundhedsydelser og meddeler 
Kommissionen disses navne og 
kontaktoplysninger.

1. Medlemsstaterne udpeger nationale 
kontaktpunkter for grænseoverskridende 
sundhedsydelser og meddeler 
Kommissionen disses navne og 
kontaktoplysninger. De kan også 
udarbejde nationale lister over centre for 
hospitalsbehandling og specialiseret 
behandling til gavn for interessenterne.

Ændringsforslag 79

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 

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 
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medlemsstat og om de gældende 
betingelser

medlemsstat, om de gældende betingelser
og om ekspertisecentre og sundhedscentre 
specialiseret i behandling af bestemte 
sygdomme

Begrundelse

Patienternes ret til information skal også omfatte information om ekspertisecentre og 
specialiserede sundhedscentre, således at de kan træffe et afbalanceret valg.

Ændringsforslag 80

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, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer, 
metoderne til regulering af 
sundhedsprofessionelle og udbydere, og 
metoderne for indførelse af 
reguleringsforanstaltninger,
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i den pågældende 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

Ændringsforslag 81

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 

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

erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

Begrundelse

Sundhedsprofessionelle er de første, patienterne får kontakt med, og de har behov for 
oplysninger om patientrettigheder for både at kunne overholde rettighederne og vejlede 
patienterne, så de får den hjælp, de behøver.

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Det nationale kontaktpunkt i 
behandlingsmedlemsstaten skal registrere 
alle aktiviteter i 
behandlingsmedlemsstaten i henhold til 
artikel 6, 7, 8, 9 og 15 og give de 
kompetente myndigheder i 
behandlingsmedlemsstaten og det 
nationale kontaktpunkt i 
forsikringsmedlemsstaten meddelelse 
herom. Sundhedstjenesteyderne leverer 
alle nødvendige oplysninger til det 
nationale kontraktpunkt i deres 
medlemsstat, så snart de modtager dem.

Begrundelse

For at sikre, at proceduren fungerer så smidigt som mulig.

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder hinanden den 
bistand, der er nødvendig for 
gennemførelsen af dette direktiv.

1. Medlemsstaterne yder hinanden den 
bistand til fremme af sundhedsydelsernes 
kvalitet og sikkerhed, der er nødvendig for 
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gennemførelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder hinanden den 
bistand, der er nødvendig for 
gennemførelsen af dette direktiv.

1. Medlemsstaterne yder hinanden den 
bistand, der er nødvendig for 
gennemførelsen af dette direktiv og skal 
indgå aftaler herom.

Ændringsforslag 85

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 ved 
hjælp af ikt, grænseoverskridende 
sundhedsydelser udført midlertidigt eller 
på ad hoc-basis og andre former for 
grænseoverskridende samarbejde og skal 
indgå aftaler herom.

Ændringsforslag 86

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,
kommunikation mellem 
sundhedstjenesteydere i hhv. 
behandlingsmedlemsstaten og 
forsikringsmedlemsstaten for at sikre 
bedre kontinuitet i behandlingen samt ved 
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hjælp af ikt, grænseoverskridende 
sundhedsydelser udført midlertidigt eller 
på ad hoc-basis og andre former for 
grænseoverskridende samarbejde.

Begrundelse

Kontinuitet i behandlingen er vigtig for patientsikkerheden. Lægehold fra patientens hjemland 
bør have et tæt samarbejde med læge- og specialistholdene i behandlingslandet for at sikre 
kontinuitet i behandlingen.

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne, navnlig nabolande, 
kan indgå aftaler indbyrdes i henhold til 
stk. 1 og 2 om bl.a. nyttige 
samarbejdsrammer, der bør opretholdes 
eller have mulighed for at udvikle sig 
yderligere, om tilstrømning og 
udstrømning af patienter mellem disse 
medlemsstater, og om 
planlægningssystemer og visse interne 
behandlingsformer.

Begrundelse

De verplichting tot samenwerking van artikel 13 is niet voldoende uitgewerkt, waardoor 
instellingen in grensgebieden in hun plannen te zeer afhankelijk blijven van de toevallige 
patiëntenbewegingen en de willekeur van verzekeraars/lidstaten om e.e.a. toe te laten. Voor 
structurele samenwerking en investeringen daarin hebben instellingen nu eenmaal enige 
zekerheid nodig, dat het ook zal gaan lopen en ook gefinancierd gaat worden. Door deze 
toevoeging kunnen instellingen, verzekeraars en patiënten terugvallen op afspraken die zijn 
toegesneden op bestaande problematiek en mogelijkheden in de grensregio's. Deze 
samenwerkingsovereenkomsten kunnen per lidstaat meer of minder vergaand zijn.

Ændringsforslag 88
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne giver hinanden 
øjeblikkeligt og proaktivt meddelelse om 
sundhedstjenesteydere eller 
sundhedsprofessionelle, når 
myndighederne griber ind over for deres 
registrering eller deres ret til at tilbyde 
ydelser.

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt af hensyn til folkesundheden, og 
ikke udgør et middel til forskelsbehandling 
eller

a) er ikke begrænset til det, der er 
nødvendigt og er ikke rimeligt af hensyn til 
folkesundheden, og udgør et middel til 
forskelsbehandling eller

Begrundelse

Sætningen er forkert i Kommissionens udgave. I litra a) nævnes de undtagelser, hvor en 
medlemsstat har tilladelse til at fravige hovedreglen: Forbud mod grænser for anerkendelse 
af individuelle recepter er tilladt i tilfælde, hvor recepterne ikke er begrænset til det, der er 
nødvendigt og hensigtsmæssigt med henblik på at sikre menneskers sundhed, eller hvis de er 
udtryk for forskelsbehandling.

Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Anerkendelse af recepter udstedt i en 
anden medlemsstat indebærer ikke en 
ændring af medlemsstaternes ret til at 
fastlægge de ydelser, som de selv beslutter 
at tilbyde.
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Begrundelse

Direktivet har ikke til formål at undergrave subsidiaritetsprincippet, som giver 
medlemsstaterne tilladelse til at fastlægge, hvilke ydelser de ønsker at tilbyde.

Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Godtgørelser vedrørende individuelle 
recepter er udelukkende baseret på de 
relevante bestemmelser i 
forsikringsmedlemsstaten.

Begrundelse

Spørgsmålet om gensidig anerkendelse af recepter skal afklares i forbindelse med 
spørgsmålet om godtgørelse. Det er vigtigt, at der kun er mulighed for godtgørelse for 
lægemidler, der er en del af den række af ydelser, som patienten har adgang til i 
forsikringsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forsikringsmedlemsstaten er kun 
forpligtet til at godtgøre udgifterne til en 
recept på lægemidler fra en anden 
medlemsstat, hvis disse udgifter også ville 
blive dækket i forsikringsmedlemsstaten 
(f.eks. i henhold til en godtgørelseskode 
eller en positivliste).

Begrundelse

Ellers ville dette være i strid med artikel 11.

Ændringsforslag 93
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foranstaltninger, der gør det muligt for 
en farmaceut eller anden 
sundhedsprofessionel at kontrollere, om 
recepten er ægte, og om den i en anden 
medlemsstat er udstedt af en autoriseret 
person, ved at udvikle en fællesskabsmodel 
for recepter og ved at fremme 
interoperabiliteten af e-recepter

a) foranstaltninger, der gør det muligt for 
en farmaceut eller anden 
sundhedsprofessionel at kontrollere, om 
recepten er ægte, og om den i en anden 
medlemsstat er udstedt af en autoriseret 
person, ved at udvikle en standardiseret
fællesskabsmodel for recepter og ved at 
fremme interoperabiliteten af e-recepter

Begrundelse

Overvågning af tendenser og mønstre i forbindelse med negative hændelser eller systemfejl i 
forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser vil give medlemsstaterne og 
Kommissionen mulighed for at identificere nogle af de problemer, der vil opstå som følge af 
gennemførelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foranstaltninger, der skal sikre, at 
lægemidler ordineret i en medlemsstat og 
udleveret i en anden medlemsstat 
identificeres korrekt, og at oplysningerne 
til patienten om midlet er forståelige

b) foranstaltninger, der skal sikre, at 
lægemidler ordineret i en medlemsstat og 
udleveret i en anden medlemsstat 
identificeres korrekt, og at oplysningerne 
til patienten om midlet er forståelige; 
recepter, der udstedes ved hjælp af denne 
fællesskabsformular, skal formuleres i 
henhold til den internationale 
fællesbenævnelse (INN);

Begrundelse

For at kunne læses overalt i Europa skal recepter, der udstedes i henhold til en 
fællesskabsformular, benytte et fælles sprog, den internationale fællesbenævnelse (INN),
hvori lægemidler identificeres i henhold til deres molekyler og ikke deres handelsnavne, som 
kan variere fra land til land.

Ændringsforslag 95



AD\767465DA.doc 56/61 PE413.995v02-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foranstaltninger, hvorefter recepter på 
særlige kategorier af lægemidler kan 
udelukkes fra at blive godkendt i henhold 
til denne artikel, hvis det er nødvendigt af 
hensyn til folkesundheden.

c) foranstaltninger, hvorefter recepter på 
særlige kategorier af lægemidler kan 
udelukkes fra at blive godkendt i henhold 
til denne artikel, hvor bestemmelserne i 
stk. 1 ovenfor finder anvendelse, eller hvis 
det er nødvendigt af hensyn til 
folkesundheden.

Begrundelse

For at skabe større klarhed er det ønskværdigt at erindre om de betingelser, der giver 
medlemsstaterne mulighed for ikke at forbyde grænser for anerkendelsen af individuelle 
recepter.

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) foranstaltninger til sikring af, at 
udstedte recepter og oplysninger om 
lægemidler på recept er tilgængelige for 
handicappede.

Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
Forsøgsområder

Med henblik på senere at kunne indføre 
en så effektiv behandlingspolitik som 
muligt udpeger Kommissionen 
grænseregioner som forsøgsområder, 
hvor man kan foretage grundige tester, 
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analyser og vurderinger af 
grænseoverskridende behandling.

Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Artikel 15 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af europæiske netværk af 
sundhedstjenesteydere, der fungerer som 
referencecentre. Disse netværk skal til 
enhver tid være åbne for nye 
sundhedstjenesteydere, som måtte ønske at 
deltage i dem, forudsat at disse 
sundhedstjenesteydere opfylder de fastsatte 
betingelser og kriterier. 

1. Medlemsstaterne fremmer etableringen 
af europæiske netværk af 
sundhedstjenesteydere, der fungerer som 
referencecentre, og udvider 
samarbejdserfaringerne på 
sundhedsområdet i den europæiske 
gruppe for grænseoverskridende 
samarbejde. Disse netværk skal til enhver 
tid være åbne for nye 
sundhedstjenesteydere, som måtte ønske at 
deltage i dem, forudsat at disse 
sundhedstjenesteydere opfylder de fastsatte 
betingelser og kriterier.

Begrundelse

Den europæiske gruppe for grænseoverskridende samarbejde (EGGS) er et vigtigt 
eksisterende instrument inden for rammerne af det grænseoverskridende samarbejde på 
sundhedsområdet. Bedste praksis inden for EGGS kan danne grundlag for en yderligere 
udvikling inden for rammerne af dette direktiv.

Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at medvirke til at sikre alle reel adgang 
til sundhedsydelser, navnlig med henblik 
på at bekæmpe de forskellige resultater på 
sundhedsområdet mellem 
medlemsstaterne og internt i 
medlemsstaterne
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Begrundelse

Dette er et af de centrale aspekter af sundhedspolitikken.

Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – litra f b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) at oprette en database over alle 
sundhedstjenesteudbydere med 
oplysninger om særlige specialer med det 
formål at udarbejde en liste over 
ekspertisecentre

Begrundelse

Dette kan gøre det nemmere for patienterne at træffe det rette valg af et bestemt hospital.

Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der køber e-
sundhedstjenester fra udbydere og 
sundhedsprofessionelle i andre 
medlemsstater skal sikre sig, at sådanne 
udbydere og sundhedsprofessionelle er 
korrekt reguleret og kvalificerede, og at de 
via den relevante kompetente myndighed 
har bevist, at de er egnede til at praktisere 
og levere e-sundhedstjenester.

Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indsamler statistiske og 
andre supplerende data til 

1. Medlemsstaterne indsamler statistiske og 
andre supplerende data til 
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overvågningsformål om 
grænseoverskridende sundhedsydelser, om 
de udførte ydelser, sundhedstjenesteyderne 
og patienterne, udgifterne og resultaterne. 
De indsamler sådanne data som led i deres 
generelle system til indsamling af 
sundhedsdata i overensstemmelse med 
deres nationale lovgivning og 
fællesskabslovgivningen om udarbejdelse 
af statistikker og om beskyttelse af 
persondata.

overvågningsformål om 
grænseoverskridende sundhedsydelser, om 
de udførte ydelser, sundhedstjenesteyderne 
og patienterne, udgifterne og resultaterne. 
De skal ligeledes overvåge tendenser og 
mønstre vedrørende negative hændelser 
eller systemfejl i forbindelse med 
grænseoverskridende behandling. De 
indsamler sådanne data som led i deres 
generelle system til indsamling af 
sundhedsdata i overensstemmelse med 
deres nationale lovgivning og 
fællesskabslovgivningen om udarbejdelse 
af statistikker og om beskyttelse af 
persondata.

Begrundelse

Overvågning af tendenser og mønstre i forbindelse med negative hændelser eller systemfejl i 
forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser vil give medlemsstaterne og 
Kommissionen mulighed for at identificere nogle af de problemer, der kan opstå som følge af 
gennemførelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag 103

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Formålet med indsamling af data er at 
vurdere, om direktivet fremmer 
patientmobiliteten, kvaliteten af 
sundhedsydelserne generelt og princippet 
om adgang for alle.

Begrundelse

I lyset af formålet med direktivet er det nødvendigt at understrege, at de indsamlede data bør 
gøre det nemmere at bedømme, om direktivets målsætning opfyldes. Det bør også være et af 
de centrale aspekter i de rapporter, der henvises til i artikel 20.

Ændringsforslag 104
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Indsamlingen af data i forbindelse 
med denne artikel skal ske i tæt 
samarbejde med indsamlingen af data, 
der er fastlagt af den administrative 
kommission for vandrende arbejdstageres 
sociale sikring.

Begrundelse

Et tæt samarbejde om indsamling af data under dette direktiv og indsamlingen af data i 
henhold til reglerne om samordning af de sociale sikringsordninger vil gøre det muligt at 
tegne et mere omfattende billede af de grænseoverskridende strømme af personer i 
forbindelse med sundhedsydelser.

Ændringsforslag 105

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal sikre, at man 
indsamler de nødvendige oplysninger til 
kortlægning af de grænseoverskridende 
strømme af patienter og 
sundhedspersonale, således at man 
hurtigt kan rette op på negative 
virkninger og understøtte positive 
virkninger yderligere. Kommissionen skal 
medtage disse oplysninger i den i stk. 1 
omhandlede beretning.
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