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KORT BEGRUNDELSE

1. Baggrund

Det er vigtigt klart at tydeliggøre anvendelsesområdet for dette direktivforslag for at undgå 
enhver forvirring og enhver sammenblanding. Det sigter alene på patientmobiliteten. Det 
omhandler ikke sundhedspersonalets mobilitet. Det drejer sig således ikke om at anvende 
servicedirektivet inden for sundhedsområdet.

Generelt ønsker patienterne at modtage kvalitetssundhedsydelser så tæt på, hvor de bor, og så 
hurtigt som muligt. I visse tilfælde finder man dog de bedste behandlinger i en anden 
medlemsstat. Det kan således tænkes, at patienter rejser til udlandet, hvis de her kan opnå en 
bedre, hurtigere eller billigere sundhedsydelse. 

Inden man får adgang til sundhedsydelserne, må man have oplysninger, der gør det muligt at 
vide, om de forskellige ydelser er af god kvalitet, tilgængelige og egnede, og det er ligeledes 
vigtigt, at den pågældende administrative procedure er klar. Når patienterne virkelig har valgt 
at lade sig behandle i udlandet, er det yderst vigtigt at garantere tilstrækkelig beskyttelse af 
deres velbefindende og deres sikkerhed.

De aktuelle forhold er kendetegnet ved en stigende indbyrdes afhængighed mellem 
sundhedssystemer og sundhedspolitik i hele EU.

Denne udvikling kan forklares med adskillige faktorer, særlig patienters og 
sundhedspersonales øgede bevægelighed i EU (som er gjort lettere via domme afsagt af EF-
Domstolen), de fælles forventninger fra borgerne i EU eller udbredelsen af nye teknologier og 
teknikker inden for lægevidenskaben baseret på informationsteknologi.

2. Ulempe ved det nuværende system til skade for patienterne

Der hersker dog megen juridisk usikkerhed på dette område. Domstolen har udviklet en 
retspraksis, der på visse områder er kontradiktorisk, og hvis anvendelse heller ikke er ensartet 
i alle medlemsstaterne.

Der er derfor behov for at skabe klarhed omkring EF-Domstolens retspraksis ud fra nogle af 
disse domme:

- Alle behandlinger uden for hospitalerne, som en borger kan gøre krav på i sin
medlemsstat, kan borgeren også modtage uden forhåndstilladelse i en hvilken som helst 
anden medlemsstat. Udgifterne godtgøres indtil det beløb, der betales i henhold til det 
sundhedssystem, borgeren er omfattet af. Når det drejer sig om hospitalsbehandlinger, er 
en forhåndstilladelse fra det sundhedssystem, patienten er omfattet af, nødvendig. Denne 
tilladelse skal gives, så snart det pågældende sundhedssystem ikke, inden for en 
medicinsk acceptabel frist, kan sikre de behandlinger, som patienten har behov for i 
betragtning af dennes tilstand. Også i dette tilfælde godtgøres udgifterne mindst indtil det 
beløb, der betales i henhold til det sundhedssystem, patienten er omfattet af.
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- Det bekræftes igen, at organiseringen af sundhedsydelser og socialsikring henhører under 
den nationale kompetence.

- Kravet om forhåndsgodkendelse af hospitalsbehandling, som er den mest belastende og 
omkostningstunge behandling, opretholdes og hermed også den enkelte medlemsstats 
regulerings- og planlægningsbeføjelser.

Det handler ikke om at ensrette sundhedssystemerne eller de sociale sikringsordninger i 
medlemsstaterne, men derimod om at styrke patienternes retssikkerhed og forbedre den 
nuværende situation i medlemsstaterne.

Vi må imidlertid spørge os selv, om der i direktivet er tilstrækkelig opmærksomhed omkring
de konkrete tilfælde, der dagligt vanskeliggør livet for vores borgere. De primært berørte 
personer afstår nogle gange fra at udøve deres rettigheder på grund af denne kompleksitet.
Man må gøre alt for at informere patienterne om procedurerne, særlig i forbindelse med det 
europæiske netværk af referencecentre, der er beskrives i direktivets artikel 15. 

3. Nødvendigheden af at handle

Når direktivet skaber rammer for og kodificerer Domstolens retspraksis, bliver resultatet 
større sammenhæng og øget klarhed med hensyn til konkrete patientrettigheder. 
Patientmobilitet må under ingen omstændigheder hverken medføre dumping mellem 
sundhedssystemerne eller underminere sundhedsydelsernes sikkerhed.

Der bør skabes retssikkerhed, og samarbejdet mellem de nationale sundhedssystemer bør 
støttes i patienternes interesse. Med henblik herpå er det vigtigt at forbedre bestemmelserne 
om garanti for patientadgang til information og for informationskildernes troværdighed i 
forbindelse med levering af sundhedsydelser, lægemidler og medicinske behandlinger. 

Kommissionen foreslår desuden, at man danner et netværk af nationale myndigheder og 
organer med ansvar for sundhedsteknologivurdering med henblik på en optimal udnyttelse af 
ny teknologi, således at der kan garanteres sikre og effektive sundhedsydelser af høj kvalitet.
Denne idé er selvfølgelig værd at støtte, men de praktiske regler for dette netværk kunne godt
udspecificeres yderligere.

På samme måde må det siges at være essentielt at fremme et øget samarbejde inden for 
akutmedicinydelser, så deres koordinering forbedres. Dette behov er specielt åbenlyst i 
grænseområder. 

Ud over problematikken omkring selve de grænseoverskridende sundhedsydelser bør dette 
initiativ gøre det muligt at identificere udfordringerne og de nødvendige reformer på 
sundhedsområdet. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS DIREKTIV om 
patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS DIREKTIV om patienters 
ret til adgang til sikre og effektive
sundhedsydelser af høj kvalitet på lige 
vilkår

Begrundelse

Det foreslås, at direktivforslaget ikke koncentreres om patientmobilitet, men om de tre 
grundlæggende punkter, som Kommissionen har struktureret sit forslag om, nemlig fælles 
principper for alle EU's sundhedssystemer, europæisk samarbejde på sundhedsområdet og en 
særlig ramme for grænseoverskridende sundhedsydelser. 

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Dette direktiv om patientrettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser finder anvendelse på alle 
sundhedsydelser. Som bekræftet af EF-
Domstolen bevirker deres særlige 
beskaffenhed eller den måde, hvorpå de er 
tilrettelagt eller finansieret, ikke, at de ikke 
er omfattet af det grundlæggende princip 
om fri bevægelighed. Med hensyn til 
langtidspleje gælder direktivets 
bestemmelser ikke bistand og støtte til 
familier eller enkeltpersoner, der i en 
længere periode er i særlig nød. Direktivet 
omfatter heller ikke plejehjem eller andre 
ældreinstitutioner, støtte til ældre eller 
børn, der ydes af socialarbejdere eller 
frivillige plejere eller fagfolk, som ikke er 
sundhedsprofessionelle.

(9) Dette direktiv om patientrettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser finder anvendelse på alle 
sundhedsydelser. Som bekræftet af EF-
Domstolen bevirker deres særlige 
beskaffenhed eller den måde, hvorpå de er 
tilrettelagt eller finansieret, ikke, at de ikke 
er omfattet af det grundlæggende princip 
om fri bevægelighed. Med hensyn til 
langtidspleje gælder direktivets 
bestemmelser ikke bistand og støtte til 
familier eller enkeltpersoner, der i en 
længere periode har et særligt behov for 
pleje, støtte eller hjælp, hvis dette 
indebærer specifik ekspertbehandling 
eller hjælp, der ydes gennem en 
socialsikringsordning. Dette gælder først 
og fremmest de langtidsplejeydelser, der 
skønnes nødvendige for at den person, der 
behøver pleje, kan leve et så fuldstændigt 
og uafhængigt liv som muligt. Direktivet 
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omfatter heller ikke plejehjem eller andre 
ældreinstitutioner, støtte til ældre eller 
børn, der ydes af socialarbejdere eller 
frivillige plejere eller fagfolk, som ikke er 
sundhedsprofessionelle.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere, at ydelser inden for området social bistand 
eller pleje, revalidering med henblik på at genoptage arbejdet og langtidspleje er udelukket 
fra dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Dette direktiv har heller ikke til formål 
at skabe krav på godtgørelse af behandling 
i en anden medlemsstat, hvis en sådan 
behandling ikke indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten. Ej heller 
forhindrer dette direktiv medlemsstaterne i 
at udvide deres naturalydelsesordning til 
også at omfatte sundhedsydelser, der 
udføres i en anden medlemsstat, i 
overensstemmelse med direktivets 
bestemmelser. 

(25) Dette direktiv har heller ikke til formål 
at skabe krav på godtgørelse af behandling 
i en anden medlemsstat, hvis en sådan 
behandling ikke indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten, eller at ændre 
betingelserne for dette krav, hvis disse er 
fastlagt i forsikringsmedlemsstatens 
lovgivning. Ej heller forhindrer dette 
direktiv medlemsstaterne i at udvide deres 
naturalydelsesordning til også at omfatte 
sundhedsydelser, der udføres i en anden 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
direktivets bestemmelser. 

Begrundelse

Organisation af sundhedsydelser hører under medlemsstaternes kompetence, jf. artikel 152 i 
TEF. 

Ændringsforslag 4
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Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Dette direktiv giver også en patient ret 
til at gøre brug af et hvilket som helst 
lægemiddel, som det er tilladt at 
markedsføre i den medlemsstat, hvor 
sundhedsydelsen leveres, selv om det ikke 
er tilladt at markedsføre lægemidlet i 
forsikringsmedlemsstaten, da det er 
nødvendigt for at få effektiv behandling i 
en anden medlemsstat.

(27) Dette direktiv giver også en patient ret 
til at gøre brug af et hvilket som helst 
lægemiddel, som det er tilladt at 
markedsføre, eller en hvilken som helst 
sundhedsydelse i den medlemsstat, hvor 
sundhedsydelsen leveres, selv om 
lægemidlet eller sundhedsydelsen ikke er
tilgængelige i forsikringsmedlemsstaten, 
da det er nødvendigt for at få effektiv 
behandling i en anden medlemsstat.

Begrundelse

Det er afgørende, at en patient i en anden medlemsstat end bopælsmedlemsstaten kan 
modtage sundhedsydelser og lægemidler, selv når de ikke er tilgængelige i 
forsikringsmedlemsstaten. 

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Den konstante udvikling inden for 
lægevidenskab og sundhedsteknologi 
indebærer både muligheder og 
udfordringer for medlemsstaternes 
sundhedssystemer. Samarbejde om
evaluering af nye sundhedsteknologier kan 
gavne medlemsstaterne, fordi der opnås 
stordriftsfordele og dobbeltarbejde 
undgås, og et sådant samarbejde giver 
desuden et bedre erfaringsgrundlag for 
optimal anvendelse af nye teknologier, så 
der opnås sikre og effektive 
sundhedsydelser af høj kvalitet. Dette vil 
også være til fordel for det indre marked, 
fordi innovationer inden for 
lægevidenskab og sundhedsteknologi 
dermed spredes hurtigst muligt og i videst 
muligt omfang. Et sådant samarbejde 

(43) Den konstante udvikling inden for 
lægevidenskab og sundhedsteknologi 
indebærer både muligheder og 
udfordringer for medlemsstaternes 
sundhedssystemer. Evaluering af 
sundhedsteknologier såvel som mulig 
begrænsning i adgangen til nye 
teknologier som følge af visse
beslutninger truffet af administrative 
organer rejser dog en række 
grundlæggende samfundsspørgsmål, som 
kræver deltagelse af en omfattende
gruppe aktører såvel som iværksættelse af 
en model for bæredygtig forvaltning.
Derfor bør ethvert samarbejde ikke bare 
omfatte de kompetente myndigheder fra 
alle medlemsstaterne, men også alle de 
berørte parter, inklusive fagfolk i 
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kræver vedvarende strukturer, der 
involverer alle medlemsstaternes relevante 
myndigheder, og disse bør bygge på 
eksisterende pilotprojekter.

sundhedssektoren, patientrepræsentanter 
og industrien. Derudover bør dette 
samarbejde bygge på bæredygtige 
principper for god forvaltning som 
gennemsigtighed, åbenhed, objektivitet og 
upartiskhed i forbindelse med 
procedurerne. Kommissionen bør sikre, at 
det kun tillades de organer for 
sundhedsteknologivurdering, der følger 
disse principper, at deltage i netværket.

Begrundelse

Udveksling af information mellem organer for sundhedsteknologivurdering forudsætter og 
kræver gennemførelse af principper for god praksis (f.eks. god forvaltning, gennemsigtighed 
og inddragelse af de berørte parter) i forbindelse med de vurderinger, medlemsstaterne 
foretager. Sundhedsteknologivurderinger skal således opfylde kriterierne åbenhed og 
objektivitet, og de skal baseres på dialog og inddragelse af de berørte parter, herunder 
patienterne og industrien.

Ændringsforslag 6

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 

(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, og
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.
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ikke-væsentlige bestemmelser, bør 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

Ændringsforslag 7

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 en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet, idet EU-borgerne garanteres 
adgang til disse sundhedsydelser på lige 
vilkår og de nationale beføjelser med 
hensyn til organisation og levering af 
sundhedsydelser respekteres.

Ændringsforslag 8

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 som defineret 
i artikel 4, der ikke er garanteret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 
2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger1.
1EUT L 166 af 30.4.1004, s. 1.

Begrundelse

Hvis direktiv og forordninger overlapper hinanden, giver det mulighed for to parallelle 
systemer for grænseoverskridende sundhedsydelser: enten i overensstemmelse med 
forordningerne om koordinering af de sociale sikringsordninger eller i overensstemmelse med 
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dette nye direktiv, hvilket vil skabe retlig usikkerhed. Grænsen mellem anvendelsesområdet 
for forordning (EF) nr. 883/2004 og for det foreliggende direktiv bør nøje fastlægges. 

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
ydelser med sigte på langtidspleje. Disse 
omfatter navnlig ydelser, der strækker sig
over en længere periode og har til formål 
at hjælpe personer med generelt at 
tilrettelægge deres dagligliv.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere, at ydelser inden for området social bistand 
eller pleje, revalidering med henblik på at genoptage arbejdet og langtidspleje er udelukket 
fra dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag 10

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 udføres for 
patienter med henblik på at vurdere, 
vedligeholde eller genetablere deres 
sundhedstilstand. I artikel 6-11 forstås 
ved "sundhedsydelser" behandlinger, der 
indgår i de sundhedsydelser, som er 
fastsat i forsikringsmedlemsstatens 
lovgivning

Ændringsforslag 11
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse
Som i forbindelse med betragtning 10 omfatter begrebet grænseoverskridende 
sundhedsydelser både patientmobilitet i egentlig forstand og mobilitet for de 
sundhedstjenesteydelser, der kan leveres på afstand. Der bør ikke henvises til 
sundhedstjenesteydere i denne artikel.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "forsikret": g) "forsikret": en person, der er forsikret i 
overensstemmelse med definitionen i 
artikel 1, litra c), i forordning (EF) nr. 
883/2004

i) indtil datoen for anvendelse af 
forordning (EF) nr. 883/2004: en person, 
der er forsikret efter bestemmelserne i 
artikel 1, 2 og 4 i forordning (EØF) nr. 
1408/71 
ii) fra datoen for anvendelse af 
forordning (EF) nr. 883/2004: en person, 
der er forsikret som defineret i artikel 1, 
litra c), i forordning (EF) nr. 883/2004

Begrundelse

 Forordning (EF) nr. 883/2004 træder i kraft den 1. januar 2009.
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Kapitel II – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MYNDIGHEDER I 
MEDLEMSSTATERNE MED ANSVAR 
FOR OVERHOLDELSE AF DE FÆLLES 
PRINCIPPER FOR 
SUNDHEDSYDELSER

MEDLEMSSTATERNES ANSVAR FOR 
OVERHOLDELSE AF DE FÆLLES 
PRINCIPPER FOR 
SUNDHEDSYDELSER

Begrundelse

Hvis begrebet "myndigheder" anvendes, skal det defineres. 

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvar påhvilende 
behandlingsmedlemsstatens myndigheder

Ansvar påhvilende 
behandlingsmedlemsstaten

Begrundelse

Der skabes overensstemmelse med ændringen af overskriften til kapitel II.

Ændringsforslag 15

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, 

1. Leveres sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten, sker 
behandlingen i overensstemmelse med 
lovgivningen i behandlingsmedlemsstaten.
Sundhedsydelserne leveres i henhold til de 
kvalitets- og sikkerhedsstandarder, 
behandlingsmedlemsstaten har fastsat. 
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der udføres på deres område, og sikre, at: Denne medlemsstat skal sikre, at:

Begrundelse

Denne omformulering underbygger princippet om, at organisation og levering af 
sundhedsydelser sorterer under medlemsstaterne. Principperne om universalitet, kvalitet, 
lighed og solidaritet i forbindelse med sundhedsydelser bør medtages i artikel 1 om 
direktivets formål. 

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der findes ordninger, der sikrer, at 
sundhedstjenesteyderne kan overholde 
sådanne standarder under hensyntagen til 
international lægevidenskab og alment 
anerkendt god medicinsk praksis

a) der findes ordninger, der sikrer, at 
sundhedstjenesteyderne og 
akutmedicinydelserne kan overholde 
sådanne standarder under hensyntagen til 
udviklingen i international lægevidenskab 
og alment anerkendt god medicinsk praksis

Begrundelse

Det er vigtigt, at kvalitetsstandarderne også dækker akutmedicinydelserne.

Ændringsforslag 17

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 og 
akutmedicinydelsernes overholdelse 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

Begrundelse

Det er vigtigt, at kvalitetsstandarderne også dækker akutmedicinydelserne.
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Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I det omfang, det er nødvendigt for at 
lette leveringen af grænseoverskridende 
sundhedsydelser, og med udgangspunkt i 
et højt sundhedsbeskyttelsesniveau 
udarbejder Kommissionen i samarbejde 
med medlemsstaterne retningslinjer for at 
fremme gennemførelsen af stk. 1.

udgår

Begrundelse

Dette stykke bør udgå, eftersom den måde, hvorpå Kommissionen har udarbejdet
retningslinjerne, strider direkte mod medlemsstaternes eksklusive kompetence til at 
organisere og levere sundhedsydelser.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

til godtgørelse for behandlingsmetoder, 
selv om disse ikke godtgøres i deres egen 
medlemsstat, forudsat at dette er tilfældet i 
værtsmedlemsstaten, og metoden er 
godkendt af den internationale 
lægevidenskab.

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have ret til at udforme deres egne socialsikringsordninger. 
Behandlingsmetoden beror dog ofte på praksis inden for sundhedspersonalet baseret på dets 
uddannelse og specialisering. Dette bør ikke være et vejledende princip ved fastsættelse af 
godtgørelsen, som bør afhænge af, hvilke resultater der er opnået i patientens interesse. Dette 
berører ikke godtgørelsens beløb, men giver blot patienterne større valgfrihed, hvilket er 
særlig vigtigt for patienter med nye eller sjældne sygdomme.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En statsborger i en medlemsstat kan 
være medlem af en sygesikringsordning i 
en anden medlemsstat end 
bopælsmedlemsstaten ved at betale bidrag 
til ordningen.

Begrundelse

Skal borgernes interesser varetages, bør borgere, som opholder sig i en anden medlemsstat 
end bopælsmedlemsstaten, kunne få adgang til en sygesikringsordning i den pågældende 
medlemsstat.

Ændringsforslag 21

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 

2. Udgifterne til sundhedsydelser udført i 
en anden medlemsstat godtgøres af 
forsikringsmedlemsstaten i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv med et 
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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.

beløb, der mindst svarer til de udgifter, der 
ville være blevet godtgjort ved samme
sundhedsmæssige tilstand i 
forsikringsmedlemsstaten, uden at beløbet 
dog kan overstige de faktiske udgifter til de 
pågældende sundhedsydelser.

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have ret til at udforme deres egne socialsikringsordninger. 
Behandlingsmetoden beror dog ofte på praksis inden for sundhedspersonalet baseret på dets 
uddannelse og specialisering. Dette bør ikke være et vejledende princip ved fastsættelse af 
godtgørelsen, som bør afhænge af, hvilke resultater der er opnået i patientens interesse. Dette 
berører ikke godtgørelsens beløb, men giver blot patienterne større valgfrihed, hvilket er 
særlig vigtigt for patienter med nye eller sjældne sygdomme.

Ændringsforslag 22

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. 
Videreformidling af data kræver 
udtrykkeligt skriftligt samtykke fra 
patienten eller dennes familiemedlemmer. 

Begrundelse

Det er væsentligt at sikre, at data kun videreformidles ved udtrykkeligt skriftligt samtykke fra 
patienten eller dennes familiemedlemmer. 

Ændringsforslag 23
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at give EU-borgere, 
som kommer ud for ulykker eller andre 
akutte sygdomstilfælde i andre 
medlemsstater, mulighed for at modtage 
akutmedicinydelser af høj kvalitet.

Begrundelse

Samarbejdet bør ikke begrænses til ulykker, men bør også udvides at omfatte andre akutte 
sygdomstilfælde.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. I forbindelse med godtgørelse af
udgifter til sundhedsydelser udført i en 
anden medlemsstat i henhold til dette 
direktiv forstås ved hospitalsbehandling og 
specialistbehandling, i overensstemmelse 
med definitionen i 
forsikringsmedlemsstatens lovgivning, 
sundhedsydelser, der kræver brug af 
specialiseret og omkostningskrævende 
infrastruktur eller udstyr, eller 
sundhedsydelser, der indebærer 
behandlinger, der udgør en særlig risiko for 
patienten eller befolkningen.

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

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

Ændringsforslag 25

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.

2. Denne liste udarbejdes og kan opdateres 
regelmæssigt af den enkelte 
forsikringsmedlemsstat eller dennes 
kompetente myndigheder, alt efter dens 
specifikke organisationsstruktur.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

b) formålet med ordningen er at håndtere 
betydelige patientstrømme som følge af 
anvendelsen af denne artikel og forhindre, 
at disse griber ind i eller formentligt griber 
ind i:

i) den økonomiske ligevægt i 
medlemsstatens socialsikringsordning 
og/eller 

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 

ii) den planlægning og rationalisering i 
sundhedssektoren, der gennemføres for at 
undgå overkapacitet, ubalance i udbuddet 
af sundhedsydelser samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt for 
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hospitalsbehandling, der er tilgængeligt for 
alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område. 

alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område. 

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) og de kompetente myndigheder i 
forsikringsmedlemsstaten fastsætter 
kriterier for at fastslå, hvornår der er tale 
om indgreb eller forventede indgreb i den 
økonomiske ligevægt i medlemsstatens 
socialsikringsordning eller i 
planlægningen og rationaliseringen i 
dens sundhedssektor.

Ændringsforslag 28

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 skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt, og må ikke udgøre et middel til 
vilkårlig forskelsbehandling.

Begrundelse

Der skabes overensstemmelse med ændringsforslaget vedrørende artikel 8, stk. 3..

Ændringsforslag 29
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaten offentliggør alle 
relevante oplysninger om de 
forhåndstilladelsesordninger, der er indført 
i henhold til stk. 3.

5. Forsikringsmedlemsstaten offentliggør 
listen over hospitaler og specialiserede 
sundhedsydelser samt alle relevante 
oplysninger om de 
forhåndstilladelsesordninger, der er indført 
i henhold til stk. 3.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Forhåndstilladelsesordningen bør 
ikke finde anvendelse i tilfælde af akut 
sygdom og nødstilfælde, hvor omgående 
handling er afgørende. Endvidere 
undtages overførsel fra ét hospital til et 
andet hospital i en anden medlemsstat fra 
kravet om forhåndstilladelse. 

Begrundelse

Forhåndstilladelse kan ikke lade sig gøre i akutte tilfælde. Nødstilfælde må behandles 
særskilt, eftersom der ikke kan opnås forhåndstilladelse i disse tilfælde. Ligeledes kan man i 
tilfælde, hvor en patient er indlagt på hospitalet, i reglen ikke vente på, at udgifterne skal 
blive godtgjort.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Når en forsikret anmoder om tilladelse 
til at blive behandlet i en anden 
medlemsstat, kontrollerer 
forsikringsmedlemsstaten, om 
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betingelserne i forordning (EF) nr. 
883/2004 er opfyldt, og giver i så fald 
forhåndstilladelse i henhold til nævnte
forordning.

Begrundelse

Forslaget til direktiv er i modstrid med den gældende forordning om koordinering af de 
sociale sikringsordninger. Hvis direktiv og forordninger overlapper hinanden, betyder det
indførelse af to parallelle systemer for grænseoverskridende sundhedsydelser. Der skabes 
således et dobbelt system, fordi forslaget ikke blot undlader at vise, hvilke områder der ikke 
dækkes af forordningen, men hovedsagelig fokuserer på de områder, den allerede dækker.

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Under alle omstændigheder kan 
medlemsstaten nægte at give 
forhåndstilladelse, hvis der kan ydes 
samme behandling på dens eget område 
inden for en frist, der er medicinsk 
forsvarlig under hensyntagen til den 
pågældende patients aktuelle 
helbredstilstand og vedkommendes 
forventede sygdomsforløb.

Begrundelse

Det foreslås, at det skal være de nationale sundhedsmyndigheder, der (via en 
forhåndstilladelse) påtager sig at sikre, at borgerne får sundhedsydelser leveret af 
sundhedsprofessionelle og i sundhedscentre med et passende kvalitets- og sikkerhedsniveau.

Ændringsforslag 33

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 

1. Forsikringsmedlemsstaten sikrer, at de 
administrative procedurer i forbindelse 
med brug af sundhedsydelser i en anden 
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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.

medlemsstat, for så vidt angår eventuel 
forhåndstilladelse som omhandlet i artikel 
8 og godtgørelse af udgifter til 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat,
er baseret på objektive, ikke-
diskriminerende kriterier, som er 
offentliggjort på forhånd, og som er 
nødvendige og står i et rimeligt forhold til 
målet. 

Begrundelse

Der skabes retlig klarhed omkring forholdet mellem direktiv og forordning.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der skal være let adgang til sådanne 
proceduresystemer, og de skal kunne sikre, 
at anmodninger behandles objektivt og 
upartisk inden for de tidsfrister, der er 
fastsat og offentliggjort på forhånd af 
medlemsstaterne. 

2. Der skal være let adgang til sådanne 
proceduresystemer, og de skal kunne sikre, 
at anmodninger behandles objektivt og 
upartisk inden for de 
maksimumstidsfrister, der er fastsat og 
offentliggjort på forhånd af 
medlemsstaterne. Ved behandling af disse 
anmodninger tages der hensyn til, hvor 
meget de enkelte tilfælde haster, og andre 
individuelle omstændigheder. 

Begrundelse

Det er af afgørende betydning at opretholde den nuværende situation, hvor det er de 
sundhedsprofessionelle i den offentlige sektor (navnlig de i den primære sundhedstjeneste i 
deres egenskab af systemets "dørvogtere"), der træffer afgørelse om nødvendigheden af at 
lade patienterne modtage sundhedsydelser i andre medlemsstater, hvormed situationer med 
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unødvendige sundhedsydelser undgås.

Forhåndstilladelse kan af borgerne opfattes som en begrænsning af deres ret til 
grænseoverskridende mobilitet, selv om den i virkeligheden udgør en garanti for de borgere, 
der rejser med henblik på behandling.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) patientens helbredstilstand 
b) patientens smerteniveau 
c) arten af patientens handicap og 
d) patientens evne til at udøve 
erhvervsmæssig virksomhed.

Begrundelse

Der skabes overensstemmelse med ændringsforslaget vedrørende artikel 9, stk. 2.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fremme patienters adgang til de 
europæiske netværk af referencecentre, 
der omtales i artikel 15.

Begrundelse

Betingelserne for deltagelse i europæiske netværk af referencecentre er fastsat i direktivets 
artikel 15. Disse kunne tænkes at forhindre nogle medlemsstaters deltagelse, hvilket ville være 
til ulempe for disse landes patienter, der lider af sygdomme, som behandles af disse
referencecentre.
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Ændringsforslag 37

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. Dette 
gælder specielt i forbindelse med 
akutmedicinydelser og navnlig med 
henblik på at sikre, at ambulance- og 
redningstjenester fungerer gnidningsløst.

Begrundelse

Navnlig i forbindelse med ulykker og andre tilfælde, der kræver akut lægebehandling, bør det 
grænseoverskridende samarbejde især mellem redningstjenesterne fungere gnidningsløst, så 
der ikke opstår forsinkelser på grund af bureaukratiske forhindringer.

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at indføre instrumenter, der gør det 
muligt på bedste vis at anvende 
sundhedsressourcerne i tilfælde af 
alvorlige ulykker, særlig i 
grænseoverskridende områder.

Begrundelse

De europæiske netværk af referencecentre skal kunne tage sig af alvorlige ulykker, der kræver 
akutmedicinydelser.
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Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra a – underpunkt ix a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ixa) opretholder hensigtsmæssige og 
effektive forbindelser til 
teknologiudbyderne.

Begrundelse

Formålet med referencecentrene er at øge udbredelsen af innovativ medicinsk teknologi, men 
i teksten nævnes intet om forbindelserne til teknologiudbyderne, der er en vigtig 
innovationskilde.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager efter proceduren 
i artikel 19, stk. 2, de særlige 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opnå interoperabilitet i ikt-systemer på 
sundhedsområdet, og som skal anvendes, 
når en medlemsstat beslutter at indføre 
sådanne systemer. Disse foranstaltninger 
skal afspejle udviklingen inden for 
sundhedsteknologi og lægevidenskaben 
og må ikke krænke den grundlæggende 
ret til beskyttelse af personoplysninger i 
overensstemmelse med den gældende 
lovgivning. De skal særlig fastlægge de 
nødvendige standarder og den nødvendige 
terminologi for interoperabilitet i de 
relevante ikt-systemer med henblik på 
udførelse af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

udgår

Begrundelse

Den politiske forvaltning af sundhedsydelser er ikke et spørgsmål om at blande sig i, hvordan 
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eksempelvis operationer skal udføres. Den bør handle om at fastsætte retningslinjer, 
bedømme effektiviteten, vejlede i finansielle spørgsmål og overvåge, at kvaliteten er 
tilfredsstillende og i tråd med det politiske ambitionsniveau for sundhedsydelser. 
Medlemsstaterne har organiseret deres sundhedsydelser på sikker og tilfredsstillende vis. 
Sundhedsydelser, herunder vurderingen af nye produkter og metoder, bør fortsat håndteres 
på nationalt niveau, da der ellers er risiko for at skabe mere bureaukrati.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 17 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde om forvaltning af ny
sundhedsteknologi

Samarbejde om forvaltning af 
sundhedsteknologi

Begrundelse

Vurderingerne skal gælde alle sundhedsteknologier, inkl. de eksisterende teknologier. Dette 
kan gøre en fordeling af sundhedsmidlerne i medlemsstaterne lettere. Således ville en 
finansiering af eksisterende teknologi i visse tilfælde kunne genbevilges til nye teknologier.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen etablerer i samråd med 
Parlamentet en operationel ramme for det 
netværk, der er omhandlet i stk. 1, baseret 
på principperne for god forvaltning, 
herunder gennemsigtighed, objektive og 
upartiske procedurer, samt på inddragelse
af parter fra alle de berørte 
samfundsgrupper, herunder læger, 
patienter og industrien.

Begrundelse

For at sikre at det institutionelle samarbejde mellem de nationale myndigheder eller organer 
for sundhedsteknologivurdering munder ud i en afbalanceret, veloplyst og gennemsigtig 
beslutningsproces, skal de berørte aktører kunne deltage i netværket. 
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Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Netværket for 
sundhedsteknologivurdering har til opgave:

2. Netværket for 
sundhedsteknologivurdering har til opgave:

a) at støtte samarbejdet mellem de 
nationale myndigheder eller organer

a) at finde varige løsninger med henblik 
på at skabe balance mellem 
målsætningerne folkesundhed og adgang 
til lægemidler samt belønning af 
innovation og god forvaltning af 
sundhedsbudgetterne
aa) at udvikle gennemsigtige procedurer 
og metoder til opfyldelse af disse tre 
målsætninger
ab) at sikre inddragelse af alle involverede 
parter, i særlig grad patienterne, de 
medicinske kredse og industrien, i valg, 
der på mellemlang og lang sigt kan 
påvirke folkesundheden, innovationen og 
konkurrenceevnen i Europa

b) at fremme levering af objektive, 
pålidelige, aktuelle, gennemsigtige og 
formidlelige oplysninger om effektiviteten 
på kort og længere sigt af 
sundhedsteknologier og at muliggøre en 
effektiv udveksling af disse oplysninger 
mellem de nationale myndigheder eller 
organer. 

b) at fremme levering af objektive, 
pålidelige, aktuelle, gennemsigtige og 
formidlelige oplysninger om effektiviteten 
på kort og længere sigt af 
sundhedsteknologier og at muliggøre en 
effektiv udveksling af disse oplysninger 
mellem de nationale myndigheder eller 
organer 

ba) at overveje, hvilken form for og type 
oplysninger der kan udveksles.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udpeger de 
myndigheder eller organer, der deltager i 
netværket som omhandlet i stk. 1, og 

3. Medlemsstaterne udpeger under 
hensyntagen til vurderingen af 
sundhedsteknologiernes relative 
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meddeler Kommissionen disse 
myndigheders eller organers navne og 
kontaktoplysninger.

effektivitet de myndigheder eller organer, 
der deltager i netværket som omhandlet i 
stk. 1, og meddeler Kommissionen disse 
myndigheders eller organers navne og 
kontaktoplysninger.

Begrundelse

Kommissionen skal sørge for, at netværket bakker op om principperne for god forvaltning. 
Således vil alle, der har at gøre med sundhedsteknologivurdering, kunne støtte de trufne
beslutninger.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2, de 
nødvendige foranstaltninger til etablering 
og forvaltning af dette netværk og til
fastlæggelse af arten og typen af data, der 
skal udveksles.

4. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2, de 
nødvendige foranstaltninger til etablering 
og forvaltning af dette netværk og til 
sikring af dets gennemsigtighed.

Begrundelse

Netværket skal fungere på en gennemsigtig måde, så det sikres, at der træffes troværdige 
beslutninger på grundlag af udvekslingen af oplysninger. Netværket skal bestemme, hvilken
slags oplysninger der skal udveksles. Alle netværksdeltagerne skal inddrages i denne 
diskussion, som skal være en af netværkets nøgleopgaver.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Netværket omhandlet i stk. 1 rådfører 
sig med repræsentanterne for industrien, 
patientgrupperne samt de medicinske
kredse og sørger for deres aktive 
inddragelse.



AD\769685DA.doc 29/30 PE415.295v02-00

DA

Begrundelse

For at sikre at det institutionelle samarbejde mellem de nationale myndigheder eller organer 
for sundhedsteknologivurdering munder ud i en afbalanceret, veloplyst og gennemsigtig 
beslutningsproces, skal de berørte aktører kunne deltage i netværket. 
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