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Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende 
gezondheidszorg (COM(2008)414)

Geachte voorzitter,

Bij schrijven van 29 januari 2009 heeft u, overeenkomstig artikel 35, lid 2 van het Reglement, 
de Commissie juridische zaken verzocht de geldigheid van de rechtsgrondslag van 
bovengenoemd Commissievoorstel na te gaan.

De commissie behandelde dit punt op haar vergadering van 12 februari 2009.

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid heeft amendementen 
ingediend om de rechtsgrondslag te wijzigen van artikel 95 van het EG-Verdrag in artikel 
152; artikelen 16 en 152; artikelen 42, 152 en 308; artikelen 137 en 152, of artikelen 95 en 
152.

Uitgaande van de principes als vastgelegd in de jurisprudentie van het Hof van Justitie kan de 
vraag naar de juiste rechtsgrondslag als volgt worden geanalyseerd.

Zoals bekend moet elk communautair wetgevingsbesluit gebaseerd zijn op een
rechtsgrondslag dat de bevoegdheden specificeert die zijn toegekend aan de Gemeenschap,
het soort besluit dat kan worden genomen en de procedure die hiervoor moet worden gevolgd.
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In Advies nr. 2/00 van 6 december 20011 over de keuze van de rechtsgrondslag voor de 
sluiting van een internationale overeenkomst (hier het Protocol van Cartagna), heeft het Hof 
van Justitie zich hierover duidelijk uitgesproken:

"De keuze van de juiste rechtsgrondslag [is] van constitutioneel belang (…). Daar de 
Gemeenschap slechts beschikt over bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn toegekend 
(beginsel van de „compétences d'attribution”), moet zij het protocol baseren op een bepaling 
van het Verdrag die haar machtigt tot het goedkeuren van een dergelijke handeling. De keuze 
van een onjuiste rechtsgrondslag maakt derhalve de handeling tot sluiting van het akkoord 
zelf ongeldig en daarmee ook de instemming van de Gemeenschap om door het door haar 
gesloten akkoord te worden gebonden. Dit is met name het geval, wanneer het Verdrag de 
Gemeenschap onvoldoende bevoegdheid toekent om het akkoord in zijn geheel te ratificeren, 
hetgeen betekent dat de verdeling van de bevoegdheden tussen de Gemeenschap en de 
lidstaten om het beoogde akkoord met derde landen te sluiten moet worden onderzocht, of 
wanneer de juiste rechtsgrondslag van de handeling tot sluiting van het akkoord een andere 
wetgevingsprocedure voorschrijft dan die welke in concreto door de 
gemeenschapsinstellingen is gevolgd." (onderstreping van de auteur)

Enerzijds wijst het Hof op het 'constitutioneel belang' van de keuze van de rechtsgrondslag, 
gegeven het feit de Gemeenschap geen rechtsorde is met algemene doeleinden, maar 
functioneert volgens het principe van toegekende bevoegdheden. Anderzijds wijst het Hof 
uitdrukkelijk op het probleem dat zich voordoet wanneer er geen rechtsgrondslag voorhanden 
is die een maatregel van de Gemeenschap kan dekken (waar er geen 'voldoende bevoegdheid' 
is) of wanneer een verandering van rechtsgrondslag een andere procedure voor de 
goedkeuring van de maatregel met zich meebrengt. Een welsprekend voorbeeld hiervan is te 
vinden in de Conclusie van de advocaat generaal Jacobs van 15 november 2001 in Zaak C-
314/99 Nederland v. Commissie2, waar de verandering van rechtsgrondslag zou betekenen dat 
het besluit volgens een andere procedure goedgekeurd had moeten worden dan de feitelijk 
gevolgde procedure. 

In dat geval is een fout met betrekking tot de keuze van de rechtsgrondslag, zoals de 
Juridische Dienst van het Parlement ook heeft aangevoerd in de British American Tobacco 
Zaak3, meer dan een louter formele tekortkoming. De verkeerd gekozen rechtsgrondslag leidt 

                                               
1[2001] Jurisprudentie I-9713. 
Online: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=nl&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=doc
noj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&a
ffclose=affclose&numaff=2%2F00&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel
=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit
2 [2002] Jurisprudentie I-05521.
online: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=nl&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,25
0591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuri
dica~&checktexte=checkbox&visu=#texte

3 Zaak C-491/2001 The Queen v Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) 
Ltd and Imperial Tobacco Ltd  [2002] Jurisprudentie I-11453. 
Online:
http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=264374:cs&lang=nl&list=405672:cs,287495:cs,264374:cs,132861:cs,&pos=3&pag
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immers tot een onregelmatigheid in de procedure die van toepassing is op de goedkeuring van 
het rechtsbesluit, en kan resulteren in de vernietiging van het besluit, daar de procedure deel is 
van de inhoud van het besluit, en daardoor maakt dat het besluit onwettig is.

Volgens het Hof van Justitie is de keuze van de rechtsgrondslag geen subjectieve keuze, maar 
moet "berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn"1, zoals het 
doel en de inhoud van de betreffende maatregel2. Voorts moet keuze van de rechtsgrondslag 
bepaald worden door het hoofddoel van de maatregel.3

Volgens de Jurisprudentie van het Hof van Justitie vormt een algemeen Verdragsartikel een 
voldoende rechtsgrondslag, zelfs als de betreffende maatregel ook een ondergeschikt doel 
nastreeft dat in een specifiek Verdragsartikel wordt genoemd4.

Echter als wordt gemeend dat de twee doelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en het 
ene doel niet ondergeschikt is of indirect ten opzichte van het andere, kan de overweging 
gelden dat twee rechtsgrondslagen moet worden gebruikt5. 

Uiteindelijk komen deze uitspraken erop neer dat de voorkeur van het Hof uitgaat naar één 
rechtsgrondslag, behalve in gevallen waarin een bepaald instrument twee gelijkwaardige 
doelen nastreeft. 

In het onderhavige geval heeft de Commissie artikel 95 van het EG-Verdrag als 
rechtsgrondslag gekozen6. 
                                                                                                                                                  
e=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british%20american%20tobacco~&checktexte=checkbox&visu=#texte
1 Zaak 45/86, Commissie v. Raad [1987] Jurisprudentie 1439, par. 5.
2 Zaak C-300/89, Commissie v. Raad [1991] JurisprudentieI-287, para. 10.
3 Zaak C-377/98, Nederland v. Europees Parlement en de Raad [2001] JurisprudentieI-7079, par. 27.
4 Zaak C-377/98 Nederland v. Europees Parlement en de Raad [2001] JurisprudentieI-7079, par. 27-28; Zaak C-
491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco [2002] JurisprudentieI-11453, par. 93-94.
5 Zaak C-165/87 Commissie v. Raad [1988] Jurisprudentie 5545, par. 11.
6 Artikel 95
1. In afwijking van artikel 94 en tenzij in dit Verdrag anders is bepaald, zijn de volgende bepalingen van 
toepassing voor de verwezenlijking van de doeleinden van artikel 14. De Raad stelt volgens de procedure van 
artikel 251 en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité de maatregelen vast inzake de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking 
van de interne markt betreffen.
2. Lid 1 is niet van toepassing op de fiscale bepalingen, op de bepalingen inzake het vrije verkeer van personen 
en op de bepalingen inzake de rechten en belangen van werknemers.
3. De Commissie zal bij haar in lid 1 bedoelde voorstellen op het gebied van de volksgezondheid, de veiligheid, 
de milieubescherming en de consumentenbescherming uitgaan van een hoog beschermingsniveau, daarbij in het 
bijzonder rekening houdend met alle nieuwe ontwikkelingen die op wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd. 
Ook het Europees Parlement en de Raad zullen binnen hun respectieve bevoegdheden deze doelstelling trachten 
te verwezenlijken
4. Wanneer een lidstaat het, nadat de Raad of de Commissie een harmonisatiemaatregel heeftgenomen, 
noodzakelijk acht nationale bepalingen te handhaven die hun rechtvaardiging vinden in gewichtige eisen als 
bedoeld in artikel 30 of verband houdend met de bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu, geeft hij zowel 
van die bepalingen als van de redenen voor het handhaven ervan, kennis aan de Commissie.
5. Wanneer een lidstaat het na het nemen van een harmonisatiemaatregel door de Raad of de Commissie 
noodzakelijk acht, nationale bepalingen te treffen die gebaseerd zijn op nieuwe wetenschappelijke gegevens die 
verband houden met de bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu vanwege een specifiek probleem dat 
zich in die lidstaat heeft aangediend nadat de harmonisatiemaatregel is genomen, stelt hij de Commissie voorts, 
onverminderd lid 4, in kennis van de voorgenomen bepalingen en de redenen voor het vaststellen ervan.
6. Binnen zes maanden na de in de leden 4 en 5 bedoelde kennisgevingen keurt de Commissie de betrokken 
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De Commissie motiveert haar keuze van de rechtsgrondslag in een uitvoerige bespreking van 
de algemene juridische aspecten van het voorstel. Doel is een algemeen rechtskader voor 
grensoverschrijdende gezondheidszorg vast te stellen dat bestaat uit (a) gemeenschappelijke 
beginselen voor alle gezondheidsstelsels van de EU, (b) een specifiek kader voor 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, en (3) vormen van Europese samenwerking op het 
gebied van gezondheidszorg. Uiteindelijk is de richtlijn bedoeld om "een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, hoogwaardige en efficiënte grensoverschrijdende 
gezondheidszorg in de Gemeenschap tot stand te brengen en patiëntenmobiliteit en de vrijheid 
om gezondheidszorg te verlenen, alsmede een hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid, te waarborgen, met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten voor de vaststelling van de socialezekerheidsvoorzieningen in verband met 
gezondheid en voor de organisatie en verstrekking van gezondheidszorg en geneeskundige 
verzorging (...)".

Er zijn verschillende amendementen ingediend op de voorgestelde rechtsgrondslag. Deze 
worden nu besproken.

In de eerste en belangrijkste plaats wordt artikel 152 bekeken, dat òf alleen òf samen met 
andere artikelen is voorgesteld.

                                                                                                                                                  
nationale bepalingen goed of wijst die af, nadat zij heeft nagegaan of zij al dan niet een middel tot willekeurige 
discriminatie, een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten, of een hinderpaal voor de werking van 
de interne markt vormen. Indien de Commissie binnen deze termijn geen besluit neemt, worden de in lid 4 en lid 
5 bedoelde nationale bepalingen geacht te zijn goedgekeurd. Indien het complexe karakter van de 
aangelegenheid zulks rechtvaardigt en er geen gevaar bestaat voor de gezondheid van de mens, kan de 
Commissie de betrokken lidstaat ervan in kennis stellen dat de in dit lid bedoelde termijn met ten hoogste zes 
maanden kan worden verlengd.

7. Indien een lidstaat krachtens lid 6 gemachtigd is om nationale bepalingen te handhaven of te treffen die 
afwijken van een harmonisatiemaatregel, onderzoekt de Commissie onverwijld of er een aanpassing van die 
maatregel moet worden voorgesteld 

8. Indien een lidstaat een specifiek probleem in verband met volksgezondheid aan de orde stelt op een gebied 
waarop eerder harmonisatiemaatregelen zijn genomen, brengt hij dit ter kennis van de Commissie die 
onverwijld onderzoekt of zij passende maatregelen aan de Raad moet voorstellen.

9. In afwijking van de procedure van de artikelen 226 en 227 kan de Commissie of een lidstaat zich rechtstreeks 
tot het Hof van Justitie wenden indien zij/hij meent dat een andere lidstaat misbruik maakt van de in dit artikel 
bedoelde bevoegdheden.

10. Bovenbedoelde harmonisatiemaatregelen omvatten, in passende gevallen, een vrijwaringsclausule die de 
lidstaten machtigt om, op grond van één of meer van de in artikel 30 bedoelde niet-economische redenen, 
voorlopige maatregelen te treffen die aan een communautaire toetsingsprocedure worden onderworpen. 
(onderstreping van de auteur)
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(a) Artikel 1521 als enige rechtsgrondslag:

Dit artikel betreft weliswaar de volksgezondheid, maar de reikwijdte van besluiten die op 
basis van dit artikel kunnen worden genomen is beperkt. Lid 1 verleent de Gemeenschap de 
bevoegdheid om maatregelen te nemen "gericht op verbetering van de volksgezondheid, 
preventie van ziekten en aandoeningen bij de mens en het wegnemen van bronnen van gevaar 
voor de menselijke gezondheid", maar tegelijk is uitdrukkelijk bepaald dat dit optreden een 
aanvulling vormt op het nationale beleid. Voorts wordt deze bevoegdheid gespecificeerd in de 
volgende bewoordingen: "Dit optreden omvat de bestrijding van grote bedreigingen van de 
gezondheid, door het bevorderen van onderzoek naar de oorzaken, de overdracht en de 
preventie daarvan, alsmede door het bevorderen van gezondheidsvoorlichting en 
gezondheidsonderwijs. De Gemeenschap vult het optreden van de lidstaten aan ter 
vermindering van de schade aan de gezondheid door drugsgebruik, met inbegrip van 
voorlichting en preventie." Artikel 152, lid 2 verwijst naar samenwerking tussen de lidstaten
op deze terreinen, en eventuele steun van de Gemeenschap voor hun optreden, alsmede de 
coördinatie van het beleid en de programma's van de lidstaten, terwijl artikel 152, lid 3 
betrekking heeft op de bevordering van de samenwerking met derde landen en met 
internationale organisaties voor volksgezondheid.

De enige wetgevingsbevoegdheid die gepaard gaat met de medebeslissingsprocedure is de 
                                               
1 Artikel 152 luidt als volgt:
1. Bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Gemeenschap wordt een hoog niveau 
van bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd.
Het optreden van de Gemeenschap, dat een aanvulling vormt op het nationale beleid, is gericht op verbetering 
van de volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de mens en het wegnemen van bronnen van 
gevaar voor de menselijke gezondheid. Dit optreden omvat de bestrijding van grote bedreigingen van de 
gezondheid, door het bevorderen van onderzoek naar de oorzaken, de overdracht en de preventie daarvan, 
alsmede door het bevorderen van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsonderwijs.
De Gemeenschap vult het optreden van de lidstaten aan ter vermindering van de schade aan de gezondheid door 
drugsgebruik, met inbegrip van voorlichting en preventie.
2. De Gemeenschap moedigt samenwerking tussen de lidstaten op de in dit artikel bedoelde gebieden aan en 
steunt zo nodig hun optreden.
De lidstaten coördineren onderling, in verbinding met de Commissie, hun beleid en programma's op de in lid 1 
bedoelde gebieden. De Commissie kan, in nauw contact met de lidstaten, alle dienstige initiatieven nemen om 
deze coördinatie te bevorderen.
3. De Gemeenschap en de lidstaten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de inzake 
volksgezondheid bevoegde internationale organisaties.
4. De Raad draagt volgens de procedure van artikel 251, na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's, bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel door:
a) maatregelen aan te nemen waarbij hoge kwaliteits- en veiligheidseisen worden gesteld aan organen en stoffen 
van menselijke oorsprong, bloed en bloedderivaten; deze maatregelen beletten niet dat een lidstaat maatregelen 
voor een hogere graad van bescherming handhaaft of treft;
b) in afwijking van artikel 37, maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied aan te nemen die rechtstreeks 
gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid;
c) stimuleringsmaatregelen aan te nemen die gericht zijn op de bescherming en de verbetering van de menselijke 
gezondheid, met uitsluiting van harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten.
De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie, ook aanbevelingen 
aannemen met het oog op de doelstellingen van dit artikel.
5. Bij het optreden van de Gemeenschap op het gebied van de volksgezondheid worden de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten voor de organisatie en verstrekking van gezondheidsdiensten en 
geneeskundige verzorging volledig geëerbiedigd. Met name doen de in lid 4, onder a), bedoelde maatregelen 
geen afbreuk aan de nationale voorschriften inzake donatie en geneeskundig gebruik van organen en bloed.
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bepaling van artikel 152, lid 4, volgens welke, om bij te dragen aan de verwezenlijking van de 
genoemde doelstellingen, maatregelen kunnen worden aangenomen ter invoering van hoge 
kwaliteits- en veiligheidseisen aan organen en stoffen van menselijke oorsprong, bloed en 
bloedderivaten, alsmede maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied die rechtstreeks 
gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid en stimuleringsmaatregelen die 
gericht zijn op de bescherming en de verbetering van de menselijke gezondheid, met 
uitsluiting van harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten. Verder is bepaald dat de Raad aanbevelingen kan aannemen.

Typische maatregelen die de afgelopen jaren op basis van artikel 152 als rechtsgrondslag zijn 
genomen betreffen de vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke 
consumptie bestemde dierlijke bijproducten (COD/2008/0110); het in de handel brengen en 
het gebruik van diervoeders (COD/2008/0050); de instelling van een verbod op het gebruik, 
in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met 
thyreostatische werking, alsmede van β-agonisten  (COD/2007/012), en vaststelling van 
communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van 
farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong 
(COD/2007/0064), om maar een paar typische voorbeelden te noemen. 

Het doel van de voorgestelde richtlijn over patiëntenrechten is de invoering van een algemeen 
rechtskader voor grensoverschrijdende gezondheidszorg, en heeft weinig of niets te maken 
met de verbetering van de volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de 
mens en het wegnemen van bronnen van gevaar voor de menselijke gezondheid. De richtlijn 
betreft namelijk de organisatie en werking van de grensoverschrijdende gezondheidszorg. 
Daarom is het onmogelijk artikel 152 als enige rechtsgrondslag te gebruiken. De 
onverenigbaarheid van de doelstellingen van de voorgestelde richtlijn met artikel 152 blijkt 
verder uit het feit dat dat artikel nog eens expliciet een harmonisatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten uitsluit waar het gaat om
stimuleringsmaatregelen gericht op de bescherming en verbetering van de menselijke 
gezondheid, het enige aspect van artikel 152 dat in de verte verband houdt met het doel van 
het voorstel van de Commissie. 

De vraag rijst of de aanneming van amendementen in de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid tot gevolg kan hebben dat het zwaartepunt van de 
voorgestelde richtlijn zo ver verschuift dat de keuze van artikel 152 als andere en enige 
rechtsgrondslag gerechtvaardigd is. Uiteraard is het niet te voorspellen welke van de meer dan
700 amendementen die zijn ingediend in de commissie worden goedgekeurd, maar 
aangenomen kan worden dat geen van deze amendementen genoemd effect zou hebben.

Artikel 152 kan derhalve worden uitgesloten als enige rechtsgrondslag.

(b) Gecombineerde rechtsgrondslagen

Artikel 95 met artikel 152

Aangezien er slecht een zeer zijdelings verband is gevonden tussen het voorstel voor een 
richtlijn en de wetgevingsbevoegdheid die is toegekend krachtens artikel 152 (optreden
"gericht op verbetering van de volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de 
mens en het wegnemen van bronnen van gevaar voor de menselijke gezondheid"), kan niet 
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worden geconcludeerd dat het voorgestelde instrument twee doelen heeft die onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn waarbij het ene doel niet ondergeschikt is of indirect ten opzichte 
van het andere. Deze conclusie is echter gebaseerd op het voorstel van de Commissie. Een 
verdere analyse is misschien nodig als er amendementen in de commissie worden 
goedgekeurd die het doel en de inhoud van het voorstel substantieel veranderen. 

Derhalve wordt geconcludeerd dat de gecombineerde rechtsgrondslag van artikel 95 met 
artikel 152 kan worden uitgesloten.

Artikel 152 met artikel 161

Artikel 16 legt geen enkele bevoegdheid vast en behelst louter een toelichtende verklaring.
Wanneer, zoals al is aangevoerd, artikel 152 niet kan dienen als rechtsgrondslag, kan de 
toevoeging van artikel 16 deze optie niet redden.

De gecombineerde rechtsgrondslag van artikel 152 met artikel 16 kan derhalve worden 
uitgesloten.

Artikelen 42, 152 en 308

Met betrekking tot artikel 422, bestaat er een vaak herhaalde jurisprudentie volgens welke de 
keuze van de rechtsgrondslag bepaald moet worden door objectieve gegevens die voor 
rechterlijke toetsing vatbaar zijn3, zoals het doel en de inhoud van de betreffende maatregel4. 
Voorts moet keuze van de rechtsgrondslag bepaald worden door het hoofddoel van de 
maatregel5. 

Het is evident dat het zwaartepunt van het voorstel niet de sociale zekerheid van migrerende 
werknemers is en de toelichting zegt klip en klaar dat de voorgestelde bepalingen alternatieve 
mechanismen voor de regelingen voor migrerende werknemers in Verordening (EEG) 

                                               
1 Artikel 16 van het EG-Verdrag luidt als volgt:

Artikel 16
Onverminderd de artikelen 73, 86 en 87 en gezien de plaats die de diensten van algemeen economisch belang in 
de gemeenschappelijke waarden van de Unie innemen, alsook de rol die zij vervullen bij het bevorderen van 
sociale en territoriale samenhang, dragen de Gemeenschap en de lidstaten er, in het kader van hun 
onderscheiden bevoegdheden en binnen het toepassingsgebied van dit Verdrag zorg voor dat deze diensten 
functioneren op basis van beginselen en voorwaarden die hen in staat stellen hun taken te vervullen.
2 Artikel 42
De Raad stelt volgens de procedure van artikel 251 de maatregelen vast welke op het gebied van de sociale 
zekerheid noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van het vrije verkeer van werknemers met name door een 
stelsel in te voeren waardoor het mogelijk is voor migrerende werknemers en hun rechthebbenden te 
waarborgen:
a) dat, met het oog op het verkrijgen en het behoud van het recht op uitkeringen alsmede voor de berekening 
daarvan, al die tijdvakken worden bijeengeteld welke door de verschillende nationale wetgevingen in 
aanmerking worden genomen;
b) dat de uitkeringen aan personen die op het grondgebied van de lidstaten verblijven, zullen worden betaald.
De Raad besluit tijdens de gehele procedure van artikel 251 met eenparigheid van stemmen. 
3 Zaak 45/86, Commissie v. Raad [1987] Jurisprudentie1439, par. 5.
4 Zaak C-300/89, Commissie v. Raad [1991] JurisprudentieI-287, par. 10, en Zaak C-42/97, Europees Parlement
v. Raad [1999] Jurisprudentie I-869, par. 36.
5 Zaak C-377/98, Nederland v. Europees Parlement en Raad [2001] Jurisprudentie I-7079, par. 27.



PE420.157v01-00 8/11 AL\768989NL.doc

NL

nr. 1408/711 zijn. Patiënten die grensoverschrijdende zorg ontvangen krachtens de 
voorgestelde richtlijn de vergoeding van de kosten van hun nationale zorgbestel, en betalen 
eventuele verschillen zelf. Migrerende werknemers zullen misschien profiterenvan het system 
dat wordt ingevoerd door de richtlijn, maar het is niet voor hen bedoeld. Het 
toepassingsgebied van de richtlijn is veel algemener ("patiënt" is gedefinieerd in artikel 4, sub 
f) als “een natuurlijk persoon die in een lidstaat gezondheidszorg ontvangt of wenst te 
ontvangen").

Zoals aangetoond, komt artikel 152 niet in aanmerking als rechtsgrondslag.

Met betrekking tot artikel 3082 heeft het Hof van Justitie verklaard dat artikel 308 van het EG-
Verdrag alleen een geëigende rechtsgrondslag is als er geen ander artikel in het Verdrag de 
Gemeenschap de nodige bevoegdheden geeft3. Als de communautaire wetgever deze bepaling 
als rechtsgrondslag wil gebruiken moet hij dus eerst vaststellen dat er geen andere 
verdragsbepalingen zijn die de Gemeenschap de noodzakelijke bevoegdheden voor de 
voorgestelde maatregel toekennen. Dit is hier duidelijk niet het geval. Bovendien is het 
moeilijk een hypothetisch geval te bedenken waarin artikel 308 samen met andere artikelen 
van het Verdrag als rechtsgrondslag gebruikt zou kunnen worden. 

Tot slot zij opgemerkt dat de drie rechtsgrondslagen (artikelen 42, 152 en 308) niet met elkaar 
verenigbaar zijn om dat zij voorzien in wederzijds onverenigbare procedures en stemvereisten 
voor goedkeuring door de Raad.

Het idee van een gecombineerde rechtsgrondslag van artikelen 42, 152 en 308 moet daarom 
worden verworpen.

Artikelen 137 en 152

Artikel 1374 moet worden gelezen in samenhang met artikel 136, dat luidt als volgt:
                                               
1 PB 149, 05.07.1971.
2 Artikel 308
Indien een optreden van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt om, in het kader van de gemeenschappelijke markt, 
een der doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken zonder dat dit Verdrag in de daartoe vereiste 
bevoegdheden voorziet, neemt de Raad met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na 
raadpleging van het Europees Parlement de passende maatregelen..
3 Zaak C-45/86, Commissie v. Raad [1987] Jurisprudentie 1493, par. 13.
4 Artikel 137
1. Ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 136 wordt het optreden van de lidstaten op de volgende 
gebieden door de Gemeenschap ondersteund en aangevuld:
a) de verbetering van met name het arbeidsmilieu, om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te 
beschermen;
b) de arbeidsvoorwaarden;
c) de sociale zekerheid en de sociale bescherming van de werknemers;
d) de bescherming van de werknemers bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
e) de informatie en de raadpleging van de werknemers;
f) de vertegenwoordiging en collectieve verdediging van de belangen van werknemers en werkgevers,
met inbegrip van de medezeggenschap, onder voorbehoud van lid 5;
g) de werkgelegenheidsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen die op wettige wijze op het grondgebied 
van de Gemeenschap verblijven;
h) de integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, onverminderd artikel 150;
i) de gelijkheid van mannen en vrouwen wat hun kansen op de arbeidsmarkt en de behandeling op het werk 
betreft;
j) de bestrijding van sociale uitsluiting;
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“De Gemeenschap en de lidstaten stellen zich, indachtig sociale grondrechten zoals 
vastgelegd in het op 18 oktober 1961 te Turijn ondertekend Europees Sociaal Handvest en in 
het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden van 1989, ten doel 
de bevordering van de werkgelegenheid, de gestage verbetering van de levensomstandigheden 
en de arbeidsvoorwaarden, zodat de onderlinge aanpassing daarvan op de weg van de 
vooruitgang wordt mogelijk gemaakt, alsmede een adequate sociale bescherming, de sociale 
dialoog, de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen om een duurzaam hoog 
werkgelegenheidsniveau mogelijk te maken, en de bestrijding van uitsluiting.
Te dien einde leggen de Gemeenschap en de lidstaten maatregelen ten uitvoer waarin 
rekening wordt gehouden met de verscheidenheid van de nationale gebruiken, met name op 
het gebied van contractuele betrekkingen, alsmede met de noodzaak om het 
concurrentievermogen van de economie van de Gemeenschap te handhaven.
Zij zijn van mening dat een dergelijke ontwikkeling zal voortvloeien zowel uit de werking van 
de gemeenschappelijke markt waardoor de harmonisatie der sociale stelsels zal worden 
bevorderd, als uit de in dit Verdrag bepaalde procedures en het nader tot elkaar brengen van 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.”

Gezien het feit dat de voorgestelde richtlijn betrekking heeft op ‘patiëntenrechten’ en 
patiënten niet per se ‘werkenden’ zijn (in artikel 4, sub f van het voorstel voor een richtlijn is 
"patiënt" gedefinieerd als “een natuurlijk persoon die in een lidstaat gezondheidszorg 
ontvangt of wenst te ontvangen") en dat volgens de preambule de voorgestelde richtlijn van 
toepassing zal zijn op de “volgende wijzen van verlening van gezondheidszorg: – gebruik van 
                                                                                                                                                  
k) de modernisering van de stelsels voor sociale bescherming, onverminderd punt c).
2. Te dien einde kan de Raad:
a) maatregelen aannemen die erop gericht zijn de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen door 
middel van initiatieven ter verbetering van de kennis, ontwikkeling van de uitwisseling van informatie en 
optimale praktijken, bevordering van innoverende benaderingswijzen en evaluatie van ervaringen, met 
uitsluiting van harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten
b) op de in lid 1, onder a) tot en met i), bedoelde gebieden door middel van richtlijnen minimumvoorschriften 
vaststellen die geleidelijk van toepassing zullen worden, met inachtneming van de in elk van de lidstaten 
bestaande omstandigheden en technische voorschriften. In deze richtlijnen wordt vermeden zodanige 
administratieve, financiële en juridische verplichtingen op te leggen dat de oprichting en ontwikkeling van kleine 
en middelgrote ondernemingen daardoor zou kunnen worden belemmerd.
De Raad besluit volgens de procedure van artikel 251 na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en 
het Comité van de Regio's, behoudens op de in lid 1, onder c), d), f) en g), van dit artikel bedoelde gebieden, 
waar hij op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en de voornoemde 
comités met eenparigheid van stemmen besluit. De Raad kan op voorstel van de Commissie en na raadpleging 
van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen besluiten dat de procedure van artikel 251 van 
toepassing is op lid 1, punten d), f) en g), van dit artikel.
3. Een lidstaat kan de sociale partners, indien zij gezamenlijk daarom verzoeken, belasten met de uitvoering van 
de krachtens lid 2 vastgestelde richtlijnen.
In dat geval verzekert de lidstaat zich ervan dat de sociale partners, uiterlijk op de datum waarop een richtlijn 
overeenkomstig artikel 249 moet zijn omgezet, de nodige maatregelen bij overeenkomst hebben ingevoerd; de 
betrokken lidstaat moet zelf alle maatregelen treffen om de in de betrokken richtlijn voorgeschreven resultaten te 
allen tijde te kunnen waarborgen.
4. De krachtens dit artikel vastgestelde bepalingen:
— laten het recht van de lidstaten om de fundamentele beginselen van hun socialezekerheidsstelsel vast te stellen 
onverlet en mogen geen aanmerkelijke gevolgen hebben voor het financiële evenwicht van dat stelsel;
— beletten niet dat een lidstaat maatregelen met een hogere graad van bescherming handhaaft of invoert welke 
met dit Verdrag verenigbaar zijn.
5. Dit artikel is niet van toepassing op de beloning, het recht van vereniging, het stakingsrecht of het recht tot 
uitsluiting.
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gezondheidszorg in het buitenland (de patiënt gaat naar een zorgaanbieder in een andere 
lidstaat om behandeld te worden); deze situatie wordt bedoeld met “mobiliteit van patiënten”; 
– grensoverschrijdende verstrekking van gezondheidszorg (vanuit het grondgebied van een 
lidstaat worden diensten op het grondgebied van een andere lidstaat verricht), zoals 
telegeneeskunde, diagnose en receptverstrekking op afstand, laboratoriumdiensten; –
permanente aanwezigheid van een zorgaanbieder (een zorgaanbieder heeft zich in een andere 
lidstaat gevestigd); en - tijdelijke aanwezigheid van personen (mobiliteit van 
gezondheidswerkers, die bijvoorbeeld tijdelijk naar de lidstaat van de patiënt gaan om 
diensten te verlenen)”, valt het doel van de richtlijn niet binnen het toepassingsgebied van 
artikel 136, dat betrekking heeft op de bevordering van de werkgelegenheid, de gestage 
verbetering van de levensomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden, zodat de onderlinge 
aanpassing daarvan op de weg van de vooruitgang wordt mogelijk gemaakt, alsmede een 
adequate sociale bescherming, de sociale dialoog, de ontwikkeling van de menselijke 
hulpbronnen om een duurzaam hoog werkgelegenheidsniveau mogelijk te maken, en de 
bestrijding van uitsluiting.

Aangezien artikel 152 al is verworpen als rechtsgrondslag, kan dit artikel niet worden 
gebruikt in samenhang met artikel 137, dat op zichzelf niet geschikt is als rechtsgrondslag 
voor het voorstel voor een richtlijn.
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Conclusie

De enige mogelijke rechtsgrondslag is artikel 95 zonder andere artikelen. Er zij echter op 
gewezen dat deze conclusie is gebaseerd op het voorstel van de Commissie. Een verdere 
analyse is misschien nodig als er amendementen in de commissie worden goedgekeurd die het 
doel en de inhoud van het voorstel substantieel veranderen.

Op haar vergadering van 12 februari 2009 besloot de Commissie juridische zaken met 8 
stemmen voor en 5 tegen bij 1 onthouding1 u aan te bevelen dat het voorstel voor een richtlijn 
gebaseerd moet worden op artikel 95 van het EG-Verdrag.

Hoogachtend,

Giuseppe Gargani

                                               
1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Alin Lucian Antochi (fungerend voorzitter), Rainer Wieland 
(ondervoorzitter),  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (ondervoorzitter),  Francesco Enrico Speroni 
(ondervoorzitter), Monica Frassoni (rapporteur voor advies), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, 
Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav 
Zvěřina.


