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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden av detta yttrande välkomnar kommissionens förslag till direktiv om 
”tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård”, eftersom 
syftet med förslaget är att skapa ökad transparens och mer rättssäkerhet för patienterna. I och 
med den allt bättre kvaliteten på de tjänster som vårdinrättningarna erbjuder och en förbättrad 
patientinformation kan man anta att patientrörligheten kommer att öka. Det mervärde som kan 
uppnås för hälsopolitiken genom ett bättre samarbete mellan vårdinrättningarna i Europa ska 
prioriteras. Samtidigt måste man se till att förslaget till direktiv inte ger upphov till ensidigt 
ökade kostnader för medlemsstaterna och inte heller till en försämrad situation för den 
inhemska hälso- och sjukvården eller det inhemska serviceutbudet, om efterfrågan på 
hälso- och sjukvårdstjänster blir orimligt stor.

Hälso- och sjukvårdstjänster har undantagits från tjänstedirektivets tillämpningsområde, 
eftersom dessa tjänster är av särskilt stor betydelse och borde erkännas genom särskild 
gemenskapslagstiftning. Därför uppmanade Europaparlamentet i ett initiativbetänkande 
i maj 2008 kommissionen att presentera ett nytt europeiskt regelverk för gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård. Inom ramen för det sociala paketet offentliggjorde kommissionen 
i juli 2008 föreliggande förslag till direktiv, som huvudsakligen ska kodifiera 
EG-domstolens rättspraxis för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Föredraganden stöder kommissionens förslag om att underlätta gränsöverskridande 
patientrörlighet och förtydliga patienternas rättigheter i sekundärrätten. Det innebär att 
åtminstone alla synergieffekter på det medicinska området ska kunna utnyttjas. Med hänsyn 
till detta ska ekonomiska, försäkringstekniska och organisatoriska förberedelser göras, 
t.ex. när det gäller antal vårdplatser och finansieringskapacitet i medlemsstaterna. För att 
patientströmmarna från andra medlemsstater inte ska göra det svårt för den inhemska 
befolkningen att få hälso- och sjukvård, ska patienternas tillträde till de europeiska 
institutionerna styras av de aktuella medlemsstaternas kapacitet och finansiella möjligheter. 

Enligt artikel 35 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och 
artikel 152.1 i EG-fördraget ska medlemsstaterna garantera en hög nivå på hälsoskyddet. För 
närvarande varierar utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster mycket mellan de olika 
medlemsstaterna. Utbudet ska vidareutvecklas, så att det ligger på en kvalitativt hög nivå. 
Hälsofrågor är av särskilt stor betydelse och måste stödjas av avtalspolitik, kvalitetssäkring 
och ombudsmannaregler. Möjligheten att utnyttja gränsöverskridande hälso- och sjukvård får 
inte medföra att medlemsstaterna avstår från att bygga ut sina hälso- och sjukvårdsinrättningar 
för att i stället främja behandlingar i utlandet.

Föredraganden är positiv till försöket att ge medlemsstaterna möjlighet att införa 
förhandstillstånd för kostnadsersättning om den ekonomiska balansen i hälso- och 
sjukvårdssystemet och/eller kapaciteten att tillhandahålla sjukvårdstjänster riskerar att 
undergrävas. I det här sammanhanget är det viktigt att påpeka att medlemsstaterna måste ha 
möjlighet att debitera systemet i patientens hemstat för de faktiska kostnaderna för tjänsten. 
I en del medlemsstater finansieras sjukhusbehandlingar delvis med socialförsäkringsmedel, 
delvis med skattemedel. Om gästpatienterna endast debiteras socialförsäkringsavgifterna, 
skulle, i sådana fall, de medlemsstater vars bristande utbud eventuellt leder till att patienterna 
söker behandling i ett annat medlemsland, få en orättvis ekonomisk fördel från skattebetalarna 
i det behandlande landet.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 2

Förslag till direktiv Ändringsförslag

(2) Eftersom villkoren för åberopande av 
artikel 95 i fördraget som rättslig grund 
uppfylls bör gemenskapslagstiftaren 
hänvisa till denna rättsliga grund även när 
skydd av folkhälsan är en avgörande faktor 
i de val som görs. Artikel 95.3 i fördraget 
kräver i detta hänseende uttryckligen att en 
hög folkhälsoskyddsnivå bör säkerställas
vid harmonisering och särskilt att hänsyn 
tas till ny utveckling som grundar sig på 
vetenskapliga fakta.

(2) Eftersom villkoren för åberopande av 
artikel 95 i fördraget som rättslig grund 
uppfylls bör gemenskapslagstiftaren 
hänvisa till denna rättsliga grund även när 
skydd av folkhälsan är en avgörande faktor 
i de val som görs. Artikel 95.3 i fördraget 
kräver i detta hänseende uttryckligen att 
man bör utgå från en hög 
folkhälsoskyddsnivå och att särskild 
hänsyn tas till ny utveckling som grundar 
sig på vetenskapliga fakta.

Motivering

Direktivets syfte är att förtydliga patienternas rättigheter och inte att harmonisera 
organisationen av hälso- och sjukvårdssystemet. Detta är medlemsstaternas eget ansvar.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Hälso- och sjukvård i EU är en central 
del av Europas höga sociala skyddsnivå 
och bidrar till såväl social sammanhållning 
och rättvisa som en hållbar utveckling. 
Hälso- och sjukvård ingår också i den 
bredare ramen för tjänster av allmänt 
intresse.

(4) Hälso- och sjukvård i EU är en central 
del av Europas höga sociala skyddsnivå 
och bidrar till såväl social sammanhållning 
och rättvisa som en hållbar utveckling. 
Hälso- och sjukvård ingår också i den 
bredare ramen för tjänster av allmänt 
intresse. Bland tjänster i allmänhetens 
intresse har hälso- och sjukvården en 
särskild ställning, eftersom de viktigaste 
målen inom sjukvården är att garantera 
patientsäkerheten och se till att det finns 
ett folkhälsoskydd.
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Motivering

Genom detta direktiv presenteras ett eget regelverk för hälso- och sjukvårdstjänster som inte 
omfattats av tjänstedirektivet. Trots det behandlas hälso- och sjukvårdstemat på liknande sätt 
som tidigare inom ramen för tjänstedirektivet. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdstjänster 
ges högre status än andra tjänster.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Forskning visar att skador i vården 
förekommer i cirka 10 % av fallen. För att 
inte bristen på förtroende för dessa 
mekanismer ska hindra patienten från att 
söka gränsöverskridande vård måste det
därför finnas tydliga gemensamma 
skyldigheter när det gäller att hantera fall 
med skador i vården. Skadeförsäkringar 
och ersättning från systemen i det landet 
där vården ges bör inte påverka 
medlemsstaternas möjlighet att låta de 
nationella systemen omfatta patienter från 
sina länder som söker vård utomlands i de 
fall detta är bättre för patienten, särskilt då 
det är frågan om nödvändig vård i en annan 
medlemsstat.

(15) Forskning visar att fysiska skador 
i vården förekommer i cirka 10 % av 
fallen. För att inte bristen på förtroende för 
dessa mekanismer ska hindra patienten från 
att söka gränsöverskridande vård måste det 
därför finnas tydliga gemensamma 
skyldigheter när det gäller att hantera fall 
med skador i vården. Skadeförsäkringar 
och ersättning från systemen i det landet 
där vården ges bör inte påverka 
medlemsstaternas möjlighet att låta de 
nationella systemen omfatta patienter från 
sina länder som söker vård utomlands i de 
fall detta är bättre för patienten, särskilt då 
det är frågan om nödvändig vård i en annan 
medlemsstat. 

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Patienterna bör i alla händelser inte få 
någon ekonomisk fördel av att vården ges 
i en annan medlemsstat och därför bör 
endast de faktiska kostnaderna för 
mottagen vård ersättas.

(24) Patienterna bör i alla händelser inte få 
någon ekonomisk fördel av att vården ges 
i en annan medlemsstat och därför bör 
endast de faktiska kostnaderna för 
mottagen vård ersättas. Den medlemsstat 
där patienten är försäkrad ska också 
ersätta andra relaterade kostnader, såsom 
terapeutisk behandling.
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Motivering

Genom detta direktiv presenteras ett eget regelverk för hälso- och sjukvårdstjänster som inte 
omfattats av tjänstedirektivet. Trots det behandlas hälso- och sjukvårdstemat på liknande sätt 
som tidigare inom ramen för tjänstedirektivet. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdstjänster 
ges högre status än andra tjänster.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv gäller hälso- och 
sjukvårdstjänster, oavsett hur de 
organiseras, tillhandahålls och finansieras 
och om de är offentliga eller privata.

Detta direktiv gäller gränsöverskridande 
hälso- och sjukvårdstjänster, oavsett hur de 
organiseras, tillhandahålls och finansieras 
och om de är offentliga eller privata. Detta 
direktiv gäller också lagstadgade, privata 
och kombinerade sjukförsäkringar.

Motivering

”Gränsöverskridande” ska ingå, eftersom direktivet annars inte är förenligt med artikel 152 
i EG-fördraget (kompletterande åtgärder från gemenskapens sida).

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Förordningar om samordning av de 
sociala trygghetssystemen, särskilt 
artikel 22 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EEG) nr 1408/71 om 
tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare eller 
deras familjemedlemmar flyttar inom 
gemenskapen och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen.

f) Förordningar om samordning av de 
sociala trygghetssystemen, särskilt
artiklarna 19, 20, 22 och 25
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av 
systemen för social trygghet när anställda, 
egenföretagare eller deras 
familjemedlemmar flyttar inom 
gemenskapen och artiklarna 17, 18, 19, 
20, 27 och 28 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/83/EG av 
den 5 november 2002 om livförsäkring1. 
_____________________

1 EGT L 345, 19.12.2002, s. 1. 

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Rådets första direktiv 73/239/EEG av 
den 24 juli 1973 om samordning av lagar 
och andra författningar angående rätten 
att etablera och driva verksamhet med 
annan direkt försäkring än livförsäkring1.
_____________________

1 EGT L 228, 16.8.1973, s. 3.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) Rådets direktiv 92/49/EEG av 
den 18 juni 1992 om samordning av lagar 
och andra författningar som avser annan 
direkt försäkring än livförsäkring 
(tredje direktivet om annan direkt 
försäkring än livförsäkring)1.
_____________________

1 EGT L 228, 11.8.1992, s. 1.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om villkoren för tillstånd att resa till en 
annan medlemsstat för att få adekvat vård 
enligt artikel 22 i förordning 
(EEG) nr 1408/71 är uppfyllda, gäller 
bestämmelserna i den förordningen och 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv ska 
inte tillämpas. Men om en försäkrad 
person söker vård i en annan medlemsstat 
under andra omständigheter gäller 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv och 
artikel 22 i förordning (EEG) nr 1408/71 
ska inte tillämpas. När villkoren för 
förhandstillstånd i artikel 22.2 i förordning 
(EEG) nr 1408/71 uppfylls ska dock 
förhandstillstånd och förmåner beviljas 
enligt den förordningen. I så fall ska 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv inte 
tillämpas.

Fram till dess att förordning 
(EG) nr 883/2004 börjar tillämpas: Om 
villkoren för tillstånd att resa till en annan 
medlemsstat för att få adekvat vård enligt 
artikel 22 i förordning (EEG) nr 1408/71 är 
uppfyllda, gäller bestämmelserna i den 
förordningen och artiklarna 6, 7, 8 och 9 
i detta direktiv ska inte tillämpas. När 
villkoren för förhandstillstånd i artikel 22.2 
i förordning (EEG) nr 1408/71 uppfylls ska 
dock förhandstillstånd och förmåner 
beviljas enligt den förordningen. I så fall 
ska artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv 
inte tillämpas.

Motivering

I och med meningen som ska strykas skapas ett valfritt alternativ från förordning 
(EG) nr 1408/71 i föreliggande direktiv. Konsekvenserna och hanteringen är oklara och en 
urholkning av förordning 1408/71 måste undvikas.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Från och med att förordning 
(EG) nr 883/2004 börjar tillämpas: 
Om villkoren för tillstånd att resa till en 
annan medlemsstat för att få adekvat vård 
enligt artikel 20 i förordning 
(EG) nr 883/2004 är uppfyllda, gäller 
bestämmelserna i den förordningen och 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv ska 
inte tillämpas. Men om en försäkrad 
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person söker vård i en annan medlemsstat 
under andra omständigheter gäller 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv, 
och artikel 20 i förordning 
(EEG) nr 883/2004 ska inte tillämpas. 
När villkoren för förhandstillstånd 
i artikel 20.2 i förordning 
(EG) nr 883/2004 uppfylls ska dock 
förhandstillstånd och förmåner alltid 
beviljas enligt den förordningen. I så fall 
ska artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv 
inte tillämpas.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led g – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) person som är försäkrad person i den 
betydelse som avses i försäkringsvillkoren 
i en viss privat sjukförsäkring,

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I enlighet med artikel 152 i fördraget 
åligger det den behandlande 
medlemsstaten att ansvara för att fullt ut 
organisera hälsovårdssystemet och den 
sjukvård som erbjuds.

Motivering

”Mottagarsidan” tas inte upp, därför hänvisas här till EG-fördraget.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Myndigheterna i den behandlande 
medlemsstaten är ansvariga för en 
löpande övervakning i enlighet med 
uppgifterna i artikel 12.2da. På grundval 
av resultaten från denna övervakning ska 
myndigheterna vid behov vidta relevanta 
åtgärder för att garantera folkhälsan och 
bevara den ekonomiska jämvikten 
i socialförsäkringssystemet.

Motivering

Eftersom uppgifterna ändå samlas in, ska de kunna åberopas för att stödja medlemsstaterna 
i utformningen av deras nationella hälso- och sjukvårdspolitik – ”agera i stället för att 
reagera”.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Med tanke på hur viktigt det är med 
garantier för kvalitet och säkerhet inom 
den gränsöverskridande vården, framför 
allt för patienterna, ska åtminstone 
patientorganisationer, särskilt de med 
gränsöverskridande verksamhet, få 
medverka vid utarbetandet av normer och 
riktlinjer av det slag som avses 
i punkterna 1 och 3.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar bestämmelserna 
i detta direktiv, särskilt artiklarna 7, 8 och 
9, ska den medlemsstat där patienten är 
försäkrad se till att försäkrade personer 
som reser till en annan medlemsstat för att 
få hälso- och sjukvård där, eller söker 
hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat, inte hindras från att få 
hälso- och sjukvård i en annan medlemsstat 
om behandlingen i fråga ingår i de 
förmåner som omfattas av lagstiftningen 
i den medlemsstat där patienten är 
försäkrad och som den försäkrade personen 
har rätt till. Den medlemsstat där patienten 
är försäkrad ska ersätta de kostnader till 
den försäkrade personen som skulle ha 
betalats via dess lagstadgade 
socialförsäkringssystem om samma eller 
liknande vård hade getts i den 
medlemsstaten. Det är under alla händelser 
den medlemsstat där patienten är försäkrad 
som ska avgöra vilka vårdkostnader som 
ska ersättas, oavsett var vården bedrivs.

1. Utan att det påverkar bestämmelserna 
i detta direktiv, särskilt artiklarna 7, 8 och 
9, ska den medlemsstat där patienten är 
försäkrad se till att försäkrade personer 
som reser till en annan medlemsstat för att 
få hälso- och sjukvård där, eller söker 
hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat, inte hindras från att få 
hälso- och sjukvård i en annan medlemsstat 
om behandlingen i fråga ingår i de 
förmåner som omfattas av lagstiftningen 
i den medlemsstat där patienten är 
försäkrad och som den försäkrade personen 
har rätt till. Den ansvariga myndigheten 
i den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska ersätta de faktiska 
kostnaderna för behandlingen till den 
försäkrade personen. Om det finns flera 
metoder för att behandla en viss sjukdom 
eller skada, ska patienten ha rätt till 
ersättning för alla behandlingsmetoder 
som är tillräckligt prövade och testade av 
internationell medicinsk vetenskap, om de 
inte finns tillgängliga i den medlemsstat 
där patienten är försäkrad. Det är under 
alla händelser den medlemsstat där 
patienten är försäkrad som ska avgöra vilka 
vårdkostnader som ska ersättas, oavsett var 
vården bedrivs.

Motivering

Här förtydligas det att det inte är medlemsstaten utan socialförsäkringsinstitutionen(-erna) 
som ska bära kostnaderna. Här förtydligas också att det vid kostnadsersättning inte enbart är 
kostnader från den lagstadgade socialförsäkringen som ska ersättas, utan även kostnader 
från statligt finansierade hälso- och sjukvårdssystem.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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ges i en annan medlemsstat ska ersättas av 
den medlemsstat där patienten är försäkrad 
i enlighet med detta direktiv upp till den 
kostnadsnivå som skulle ha ersatts om 
samma eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
utan att överskrida de faktiska kostnaderna 
för den mottagna vården.

ges i en annan medlemsstat ska ersättas av 
den ansvariga myndigheten i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
i enlighet med detta direktiv upp till den 
kostnadsnivå som skulle ha ersatts om 
samma eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
utan att överskrida de faktiska kostnaderna 
för den mottagna vården.

Motivering

Här klarläggs det att det inte är medlemsstaten utan socialförsäkringsinstitutionen(-erna) 
som ska bära kostnaderna.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska ha en mekanism 
för beräkning av kostnader för vård i en 
annan medlemsstat som ska ersättas till den 
försäkrade personen genom det 
lagstadgade socialförsäkringssystemet. 
Denna mekanism ska vara baserad på 
objektiva, icke diskriminerande kriterier 
som är kända på förhand och de kostnader 
som ersätts enligt denna mekanism ska inte 
understiga de som skulle ha ersatts om 
samma eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad.

4. Medlemsstaterna ska ha en mekanism 
för beräkning av kostnader för vård i en 
annan medlemsstat som ska ersättas till den 
försäkrade personen genom det 
lagstadgade hälso- och sjukvårdssystemet 
i fråga. Denna mekanism ska vara baserad 
på objektiva, icke diskriminerande kriterier 
som är kända på förhand och de kostnader 
som ersätts enligt denna mekanism ska inte 
understiga de som skulle ha ersatts om 
samma eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad.

Motivering

Här måste det förtydligas att det vid kostnadsersättning inte enbart är kostnader från den 
lagstadgade socialförsäkringen som ska ersättas, utan även kostnader från statligt 
finansierade hälso- och sjukvårdssystem samt blandsystem.

Ändringsförslag 19
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förteckningen ska sammanställas och 
kan regelbundet uppdateras av 
kommissionen. Sådana åtgärder, som syftar 
till att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom komplettering, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 19.3.

2. Förteckningen ska sammanställas och 
kan regelbundet uppdateras av
kommissionen. Sådana åtgärder, som syftar 
till att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom komplettering, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 19.3. 
Kommissionen ska vid 
sammanställningen av denna förteckning 
ta hänsyn till den särställning som intas 
av de europeiska referensnätverk som 
avses i artikel 15. 

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering.

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
gälla, utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 3.2, och begränsas till vad som 
är nödvändigt och proportionellt för att 
undvika sådana effekter och får inte utgöra 
ett medel för godtycklig diskriminering.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Nekande av sjukhus- och specialvård

En behandlande medlemsstat kan ge en 
enskild vårdgivare rätt att neka 
sjukhus- och specialvård för patienter 
från en annan medlemsstat som söker 
vård i denna medlemsstat om det skulle 
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inverka negativt på andra patienter med 
liknande vårdbehov, t.ex. genom längre 
väntetid för behandling.

Motivering

Införande av den sista meningen i skäl 12. Denna viktiga mening i skälen saknas i direktivets 
text. För att öka rättssäkerheten och förbättra tydligheten är det lämpligt att ta med denna 
mening här. Målet för patienterna är att skapa en hälso- och sjukvård som ligger så nära 
bostaden eller arbetet som möjligt. Detta får inte hindras av ett obegränsat tillträde för 
gästpatienter från andra medlemsstater.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att de administrativa 
rutinerna för utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat vad gäller förhandstillstånd 
enligt artikel 8.3, ersättning av kostnader 
för vård i en annan medlemsstat och andra 
villkor och formaliteter enligt artikel 6.3 
grundas på objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier som 
offentliggörs i förväg och som är 
nödvändiga och proportionella för det mål 
som ska uppnås. En försäkrad person bör
i varje fall alltid beviljas det tillstånd enligt 
förordningarna om samordning av de 
sociala trygghetssystemen som avses 
i artikel 3.1 f ifall villkoren i artikel 22.1 c 
och artikel 22.2 i förordning 1408/71 
uppfylls.

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att de administrativa 
rutinerna för utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat vad gäller förhandstillstånd 
enligt artikel 8.3, ersättning av kostnader 
för vård i en annan medlemsstat och andra 
villkor och formaliteter enligt artikel 6.3 
grundas på objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier som 
offentliggörs i förväg och som är 
nödvändiga och proportionella för det mål 
som ska uppnås. Fram till dess att 
förordning (EG) nr 883/2004 börjar 
tillämpas: En försäkrad person ska beviljas 
det tillstånd enligt förordningarna om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen som avses i artikel 3.1 f 
i detta direktiv, i enlighet med
artikel 22.1 c och artikel 22.2 i förordning 
1408/71. Från och med att förordning 
(EG) nr 883/2004 börjar tillämpas: 
En försäkrad person ska beviljas det 
tillstånd enligt förordningarna om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen som avses i artikel 3.1 f 
i enlighet med artikel 20 i förordning 
nr 883/2004.
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Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om hur man får vård 
i en annan medlemsstat och vilka villkor 
som finns, bl.a. vid skada på grund av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
i en annan medlemsstat.

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om hur man får vård 
i en annan medlemsstat och vilka villkor 
som finns, bl.a. vid skada på grund av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
i en annan medlemsstat. Vid information 
om gränsöverskridande vård ska det göras 
en klar åtskillnad mellan 
patienträttigheter enligt detta direktiv och 
patienträttigheter på grundval av de 
förordningar om samordning av de 
sociala trygghetssystemen som avses 
i artikel 3.1 f.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse nationella 
kontaktpunkter för gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård och meddela 
kommissionen deras namn och
kontaktuppgifter.

1. Medlemsstaterna ska utse nationella 
kontaktpunkter för gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård och meddela 
kommissionen deras namn och 
kontaktuppgifter. Medlemsstaterna ska se 
till att patientorganisationer, sjukkassor 
och vårdgivare medverkar i dessa 
nationella kontaktpunkters arbete. 

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) registrera all verksamhet i den 
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behandlande medlemsstaten enligt 
artiklarna 6, 7, 8, 9 och 15 och rapportera 
detta till de ansvariga myndigheterna 
i den behandlande medlemsstaten. 
Vårdgivaren ska lämna nödvändig 
information så snart myndigheterna 
begär att få ta del av denna.

Motivering

För en så smidig utveckling av processen som möjligt.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bistå varandra 
i den utsträckning som krävs för att 
genomföra detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska bistå varandra 
i den utsträckning som krävs för att 
genomföra detta direktiv och fastställa 
överenskommelser om sådant bistånd.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska främja samarbete 
om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som bedrivs på regional och lokal nivå 
samt genom informations- och 
kommunikationsteknik (IKT), 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som ges på tillfällig basis och andra former 
av samarbete över gränserna.

2. Medlemsstaterna ska främja samarbete 
om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som bedrivs på nationell, regional och 
lokal nivå samt genom informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) och
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som ges på tillfällig basis och andra former 
av samarbete över gränserna och fastställa 
överenskommelser om detta samarbete.

Ändringsförslag 28
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Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Gränsregioner

För att framtidens vårdpolitik ska bli så 
effektiv som möjligt ska kommissionen 
44utse gränsregioner till försöksområden 
där nytänkande initiativ inom 
gränsöverskridande vård grundligt kan 
utprovas, utredas och utvärderas.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 20 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ansvara för 
insamlingen av den information som 
behövs för att patienters och 
vårdyrkesfolks rörelser över gränserna 
ska kunna kartläggas, så att eventuella 
negativa effekter kan motverkas i tid och 
positiva effekter ytterligare stimuleras. 
Kommissionen ska ta med denna 
information i den rapport som avses 
i första stycket.
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